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ΙΝΤ ΚΟΘΠἊΟΤΙΟΝ. 

--τκκι΄ι.)η.-.-... 

ΤῊΕ ἀαία οἵ {πΠ6 τεργθβϑδθηίαιοη οἵ {Π6 7οη ἴδ ΚΟ η, 

ἃηα 1ῃ6 Ρ]αν ἰἴ561Γ ἀβογα 5. ΠῚ||6 οὐ ποιῃϊηρ ἴῃ 

1πη6 νὰν οὗ ᾿πίθγηδὶ δνίάεησθ. ΝῸὸ ἰηίξδγθποα 

σδῃ [αιτ]ν θ6 ἀἄτανη ἔτοτη {Π6 βιρροβαά δ᾽] βίοη, 

ἴῃ 1. 1592, ἰο {Π6 νἱοΐοσυ οἵ ῬΒογπηίοη οἵ [6 Πεοδαϊαπμα οὗ 

ἘἈΠΙΌΠ ἰῃ 429 Β.6., ἴῃ6. φαυ]θοὶ ἀαΐθ {παΐ οὰπ ΜΠ ἢ δΔην 

ῬγΟθα ΠΥ 6 αϑϑίρηθα ἴὸ {πΠ6 70γηι Βαΐηρ Ροβίθυου τὸ {Παΐ 

φνεηΐ δηα 1Π6 τγϑίδγθηςσθ ἴοο 5]]|ρῃϊ ἴο 6 οἵ δΔηΥ γϑὰ] νδ]ιθ. 

ΤῊ δνίάθπος ἀδγινεα τοι νουϑὶ ποαίϊίοη, ἃ5. 5ῆονῃ ἴῃ {Π8 

ἴτεβα υ86 οἵ “τεβϑοϊνβα ̓  [βεῖ, θοῖῃ ἴῃ ἰαιηθῖς δηᾶ ᾿γτῖς 

Ῥαββαρεβ, δἀπαᾶ ἴῃ τε ἰπιγοάπιοίίομ οὗ τομαῖς ἐδιγατῃθίουϑ, 

Πα5 θδθὴ ἴακθη ἴὸ ἱπάϊοαϊε ἃ ταῖῃου Ιαΐθ Ρευοά, ργοθ Ὁ ]Ὺ 

Βδῦνθθη {6 γϑαῖς 425 ἀπά 418 Β.6., ΟΥ̓ ΘνΘ ἰαΐογ 511]]. 

ΤῊΘ. ἀϑ08] ἰπιτοάιοίουυ Ρρτγοϊορσιιθ ργεοθθθ {Π6 δοίίοη. 

Τη {Π6 οἸάευ ἄτγαμηα, ἡ Πθγα ἴΠ6 5] θ]θοῖβ γΘ γα ἴα θη το ἢ 

ΓἈΛΠΔΥ Ἰεροης. ἀπα ἰτααϊεοηβ, {π6 ἀπάϊθηος 

ΜΈΓ ΞΙΡΡΟΒΘα ἴο 6 ψ6}1 δοσυαίηϊθα τ] 1Π6 

βίουυ ; θυϊ οὐΐηρς ἴὸ 1ῃ6 ργθαΐεσ οοτηρ!οαϊίοη. οἵ Ρ]οΐ 

ἃ Πα πονεῖν οἵ ἱποίάθηϊβ ψ ῃΐοῃ Επτρί 465. ἰπιτοάποθά, δῃ 

ἘΧΡΙαπαΐουυ ρῥτοΐορσιιθ Ῥθοαπθ ἱπ Ιβρθηβαῦ]θ. ΤῊΪ5 Ῥτο- 

Ιοριια ἰ5 ἀσοογαϊηρ]ν βρόκεὴ ὈΥ Ηδιηιθδ5, ἴῃ [Π6 ΤΠαγδοῖευ 

οἵ τῆς Ὀτοίμοῦ οἵ Αρο!ο, ὈΥ ὑμοβα σομημηαηα της ἰηΐδηϊ 

15345889 

δῖε οὔ τῆς 

ῬΙαγ. 

ΤῊΣ Ῥγοϊορια. 



ν] ΤΝΤΚΟΡΌΟΌΟΤΙΟΝ. 

ΟὨΠΑ οἵ Οὐξιβα παᾶ δὴ βθογθῖν σοηγεγθα τὸ ΠΕΡΙ". 

1 τῃ6 σψΠοῖῈ οὗ 1 Ὀ6 ρεπαίηθ (απ [πΠ6 Μ55. Ὄχῃιθις πὸ 

ενιάθποθ ἴο ἴῃ σοπίγαυυ), ἴἃ πη 6 δαπηθα {παῖ τἰ 

δηςοΙραΐθϑ (ῃ6 ἀόμοιοηιθηί ἰο ἃ φυθαΐου δχίθης {πᾶη νγᾶ5 

ΌΘΟΪ ἴον τοααϊγεα [ῸΓ {π6 ρτγανίοιιβ ἰπϑίγιοιοη οὗ ἴπ6 

Δα ΙΘηΠοθ. ΒῸΓ ΑροΪ]ο ἰ5 της ἴο ἄβδοίαγθ, ποῖ Οὔ] ἢϊ5 

ΘΈΠΟΓΑΙ ᾿η θη Οὴ5. ἰοναγς Ιοη ἃΠα ΠῚ5 ἀθϑοοπαάδηΐβ, θαϊΐ 

450 ραγΐ οἵ [Π6 πιθδῃβ ΏΘΓΘΌΥ [ἢ 656 πὲ θ ΠΟ ἢ5 ἀτῸ ἴο θῈ 

ΔΟσΟΙΏΡΙ 564 (1]. 69--75), νἱΖ. ἴῃ 6. σοπορα]ηγθηΐ ἴῸγ ἃ {{πὴῈ 

οἵ Πὶβ οὐγῇ Ρδίθγηυ δηα {ΠῸ σα ϑυταίοη οὗ ΧαϊΠ 5. ἃ5 {ΠῈ 

τορυϊθα {ῖπεσ οἵ Τοη, ἴῃ οΥοΥ ἴο βθεοῦτα ἢϊ5 δἀορίίοη ἴπἴο 

1ῃ6 τογαὶ [ἈΠ .Πν οἵ της ΕΟ ΠοΙ86. 

[ΚΙ εσρ, ἴῃ ΗΪσ5 {τοαίῖθα 72ὲ Ἐημ 71. ΤΟγοο ον Αἰ γίε δὲ 7γεέ67 - 

2οϊαΐίογιε (1881) τα]θοῖβ ἃ Ιαγσρα ροτίϊοῃ οὗ {μΐβ ὑῬσοϊοριιθ, ββρϑοία!ν 

11. 209-27 «πᾶ 67-75, απᾶ αἰζοτηρίβ ἴο τεοοπβίσαςς {π6 ΒΟΪ6. Βαὶ Πἰβ 

Ὁτρτιθπΐβ ἅΛΘ [81 ἴτῸπὶ σοηνί ποίησ, ἱΠουσ Π6 Ππ5Ε]γ Ὄὔβεσνες ἰΠαΐ {Πς 

Ῥτοϊοριθβ οἵ Εὐυσιρίἄθαη Ρ]ανβ ἄτα Ῥθου] τὶν 114 Ὁ]6 το ἱπίογροϊδίίοπ, 

500 Δαἀαϊτοηβ. θοΐηρ δαβὶ]ν ἱπίγοδποθα απᾶ {πὸ Ρ]αν ἰΐβεὶΕ ῥγονί ἀϊηρ 
ΔΙΏΡ]6 τηδίθεϊα]8 ἴοσ [Π6 Ῥαγροβο. 

ΤΠ Ῥτοίοριια οηαθά, ΗΘΙΠ.65 ταίίγα ἴο ἀὐγαῖξ [Π6 ταϑαέ, 

Δηα 16 ἢτβί βοδῆθ ὀρβῆβ ψ ἢ [Π6 ἀρΡρδασαῆσο 

τ ρξεῤ βου οἵ Ἰοὴ ἴῃ ἴτοπὶ οἵ τῃς [δπιρῖθ, αἰεπᾶθα Ὀγ 

[6 ΠΟΌΪ65 οἵ Παρ]. Ιῃ ἃ ἸποπΠοΟαΎ οὗ Τῶτρ 

Ὀδαιῖν μα ἀθβουθ65 ἰῃ 6 ἀπί165 οἵ ἢϊ5 οἴποθ. Ῥγθβθηιν βηΐουῦ 

1τῃ6 ΟΠΒοστβ, ἃ σοι ραηΥ οὗ Αἰμθηΐδη τη ἄθηβ ἴῃ αἰϊεπάδποα 

ὉΡΟΏ {ΠΕ ῚΓ Ππθοη τδιθα. ΑἸΘΥ δατηϊτίηρ {Π6 τ ΠΊρ]6 ἀπά 

115. Βαυ]ρίαγοβ {Πα ν δοοοδὲ Το δηά ἰηπίτοάπος Πϊπὶ ἴο {ΠΕῚγ 

]ΒΊΓΘ55, ὙΠῸ 15 αἵ [Π15 τηοιηθηΐ δἀναηοίπρ. Αἵ ἴΠ6 εἰρῃϊ οἵ 

᾿ΤΊΠῈ ἀείαι]β οἵ [Π6 βἴουυ ν1}} θῈ Τοππα ἴῃ [Π6 βυπηπΊ τ ῥτε χοᾶ ἴο 

1π6 ποῖΐβϑβ οἡ 1]. 1-81, ἀπά περᾶ ποί ΒῈ τερεαϊεᾶ Ποσϑ. 



ΤΝΤΚΟΠΌΟΤΙΟΝ. νἱὶ 

ἌΡΟΙ]Ο᾽5. [6 ΠἼΡ]6 566 Ὀιυιτβίβ ἱπίο ἴθαῖβ ἀπα ΤΟ ΘΟΙΓΘΟΙΒΙν 

πα αἶγο5 [6 οαπι56 οὗ ΠΘῚ βοῖτον. ΤῊΪβ ἰδαᾶϑς ἴο ἃ Ἰοηρ Βαϊ 

5ΚΠΠΠΙΥ σοπίγνθα ἀϊδίοριιθ, πῃ ῃοῃ Οτειιβα (6115 Τοη τῃς 

τθάβοη οὗ Πεὺ νἱϑβιῖ ἴο ΠεΙρηϊ, ἢον {Παΐ 5Π6 ἀπα ΠῸῚ Πυβθαπα 

ΧΟΙΠΙ5 ἀγα ΟΠ Π]Π41655 πα ἀγα οοπηθ ἴο ἱπαπῖίγε οἵ ῬΠΟθθιιβ 

οοποογηίηρ {ποῦ Πορα οἵ οἤδρτίπρ. ΙῸΠ τοϊαίθα Πῖ5 οὐ 

Βἴουυ, Ἰατηθητπρ {Παξ ΠῈ Κηονβ ποί Πΐβ ραγθηΐβ απα Πὰς ΠῸ 

οἷπα ἴο Πηπαϊηρ μοι. ΟἝτξιιϑδα πιονεα ἴο ϑυπραίῃυ 5 δὰ 

ἴο ἴβοίοβα ΠῈῚ ββογαῖ, ποῖ ἴῃ ΠΟΙ οὐ ΟΠδτγαοίοσ, Βαϊ ῥτο- 

το παϊηρ {παΐ 586 Πὰ5 οοπὴβ ἴο ΠΕΡ ῃΪ οὐ θεΠδ]Γ οἵ ἃ "πθπα᾿ 

ἴο σομβα!ς ῬΏΟΘιΙ5 ταϑρθοίίηρ [Π6 [αΐς οὗ Πεὺ οἢἹ]α. Ιοη 

αἰδοούῦγαροϑ {Π6 αἰζθπιρί, θὰ: Οσδιιβα, Πρ ται ϊηρ τΠ6 σοά ἴον 

ἨΪ5. ογαθ]ν, ἀθοϊαγοθ Ποὺ ἰπίθηςίοη οὐ ρυτγϑαϊηρ [ῃ6 πα αγν 

ἐατίμοῦ . Χυΐῃιιβ ΠΟ Δρρβαῖβ ΠΌΠΙ {Π6 ογδοὶς οἵ Ττο- 

ῬΒΟΠΪι5, ΠοτΘ ἢ6 μαὰ5 θδεη ἰο]α {Παΐ [ΠΟΥ 5}14}1 ποῖ γείαστη 

{τοπὰ Τ6ΙΡἢΪ οἢ 1] 41655. Ηδ δηποιηςαβ {Π15 ργθαϊοιίοη. ἀηᾺ 

ῬΓΘΒΘΠΕΥ δηΐθιβ (ῃ6 ἰδρὶθ, Ὀιααϊηρ Οὔξιιθα ῬΥΑΥ ἴῸγ ἃ 

ΒΟΟΘ55Π1]) 556. ΤΟ, ἰοῖς ἀομθ, αχροβίυ]αΐῖθϑ ἢ ῬΏΟΘΡΙΙ5 

ἴογ ἢϊβ ρευπαν δηᾶ τϑίϊτεβ ΤῸΠῚ [Π6 566Π68. 

Αἴδῦ ἃ οἤοσαὶ οὐδ, Ἴοποϊπαϊηρ ὙΠ ἃ Ρἱοίγθβη 

ἀεβογρίοη οἵ [η6 βοδηςα οὗ Οτδιιβα᾿β 4ἰβαβίθυ, [οἢ γθ- πίθου 

Πα ἰ5 τηδὲ αἱ {ῃ6 ἰθηηρὶα ἄοουβ ὈΥ Χαυΐῃι5 γϑιυγηϊηρ ἔγοτὴ 

ἴΠ6 οἴδοϊθ. Χυΐμιβ ρυξείβ Ιθἢ ἃ58 ἢϊβ 80η, ὙΏΟ αἱ ἢγϑί 

τοβθηΐβ ἢΐβ ΘΊγαοθβ, Βαϊ δῇου ἃ ἰοηρ Ἔχραπαίΐοτυ ἀἰδ]οριιθ 

ἢ6 15 αἵ ἰαδί οοηνίποθά. Χυΐῃαβ [Π6Π ῬΙΌΡΟΒΕΒ5 ἴο ἴακα [οῃ 

ἢ Πΐπι ἰο Αἰμθηβ; Ιοῃ ἀβθοϊίηθ5 ἴΠ6 ΒΟοηΟυΓ, ὑτρὶδρ' 

τὰ6. ψ 6 }1-Κπονη ῥτοὐαᾶϊοθ οὐ πὸ ΑἰΠθηΐδηβ ἀραϊηϑδί δ] [6 η5 

ἀηα τῃ6 παΐιγαὶ Ἰθα]ουϑυ οὗ Ούξιβα αἱ Βπαϊηρ ΠΟΥ] 500- 

ΡΙαπίβα ΒΥ ἃ βίταηβθυ. Χαυΐμιβ Ὄνυγ]65 ἢΪ5 ΟὈ]θοιίοη5, ἂπὰ 

1 Ἐραάϊηρ ἐξερευνᾶν νἱῖἢ Ῥαϊον, 1. 290. 



1] ΤΝΤΚΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

ΡΙΌΡΟΒΕ5 {παῖ Τοῆ 5ῃοιυ]ά τηνε τῃΠ6 ΤΕΙΡἢΪΔη5 ἴο ἃ ἴαγε- 

ψῈ}1 θαπαπδὲ ἀηα [6 ΔΟΘΟΙΊΡΔΗΥ͂ ὨΪ5 [δ ΠῈΥ ἴο ΑἴΠθη5 ἴῃ 

1Π6 σμαγδοίοσ οἵ ἃ ριιδϑί. 

ΤΠ ΟἸΠΟΙΙ5. ΘΧΡΓΘ55 ὑΠΕΙΓ 5Όβρίοῖοη οὗ [ῃ6 οὔδοὶθ δηά 

ΘΟΠο]6. τ] ἢ {ΠΕῚΓ τηϊβίγεϑϑ, ἀθποιηοῖηρ (Π6. σοπάποίς οὗ 

Χυΐῃιβ. Δ Πα τοϑθητηρ 1Π6 ΠἰΓΙΒΙΟη οὗ δὴ δ]]16 ἱπίο {Π6 

Δ ΠοΙΘηΐ ἔδιη"ν οἵ Εθο Π6ιι5. 

Οτδιβα ΠΟΥ ΓΘΑΡΡΘΑΙβ, ΘΟσοΟΙηΡΔηΪΘα ὈΥ̓͂ Δη ΟἹ ταί ΠῸ Υ 

οἵ ΠΟΥ ἔστην. ΤῸ {π6πὶ 1πΠ6 Οοσιβ γανϑαὶ ψπδΐ {Π6Ὺ Πᾶνα 

Ἰδασηΐ ταβρθοίϊηρ Χαΐῃι5. ΔΠα ἢΠ5. ᾿πίθ 0 η5.; ὙΥΠΟΙΓΘΊΡΟΙ 

τῃ6 οἱ πηδῃ, ἱπαϊρηδηΐ αἵ [Π6 βιρροβαα ἰγθδοῃειυ οὐ ΠΟΥ 

ΠΟΒΡΑΠΩ͂, Ταργθδθηΐβ ἴὸ Οτδιιβα ἴῃ βίσοηρ ἴθυπηβ {Π6 σοη- 

ΒΘ]ΌΘΠΟ65 οἵ Ιοἢ5 δαορίίοη ἱπίο {Π6 τογὰὶ ἤοῖιδα, δηᾶ 

ὈΓΡῈ5. ΠῚ ἴο ἱπηπηθαϊαῖθ νεηρθαησθ. Ἕδιβα νθηΐβ ΠῸῚ ἴδε]- 

ἴηρ5 ἴῃ ἃ Ραβϑίοῃμαίβ οὔςθυτϑδὶ οἵ ἀδεῆδησα ἀραϊηβί ἌΡοϊ]ο ; 

1Π15 Ἰθαβ ἴο {υσῖΠοῦ απ οϑιοηΐηρ, ἀηα {Π6 ΠΟΪ6 5Πδπθία] 

Βθοσθίῖ 15. ΟΥ̓ ἄδρύθοβ τονϑαϊθα. Α ρὶοί 15 ἰουτηθα ἔοσ {Π6 

πο οἵ Τοη αἱ ([πΠ6 θαησιθὶ ὈΥ τηθδη8 οἵ ἃ 5110{16 Ροΐβοῃ, 

ΜΠΙΟΠ ΟΥ̓διιϑα σαυγ65 ἀθου μεσ. ΠΕ οἱ τη ὈπΠαοτίαΚα5 

ἴο αἰϊθπα {π6 ἔβαβί πα ατὸρ ἴΠῃ6 ροΐϊβοῃη ἱπίο [Π68 γοιηρ' 

ΤῊΔΠ 5. ΟΡ; ἴπ6 (Ποῦ ἰῆνοκα Ἡδοαΐθ ἀπᾶ τῃ6 ᾿πίδγπαδὶ 

ΡΟΥΘΓ5 ἴο στον [6 δ ΘΎΡΓΙ56 ]Π 5. 6685. 

ῬΓΕΒΘΠΓΥ ἃ βεύνδηΐ ΓΠ5Π65 1ἢ ΜΠ [ῃ6 Πον5 {Ππᾶΐ [Π8 Ρ]οῖ 

ἢδὰ5 Ὀδθη ἀειθοίεα, ἀπα ἰπαὶ τῃ6 ΠΑΡ ἢ5. ἅτ βϑακίηρ 

Οὔδυβα ἴο βίοῃμθ Πδὺ ἴο ἄβαῖΐῃ. [1ἢ ἃ Ἰοῃρ δηᾶ ῥίοἰυγοϑα 8 

Πδτγαῖνα Π6 [6115 [ῃ6 βίουυ οὗ τῆς ἀϊβοονεσυ, Ὀγουρξ ἀθουζ 

ὈΥ ἃ βίταηρε δοοϊ θη. ΤὴΘ ΟΠΟΙ5 ἴῃ ἃ ϑῃοτί οὐδ βχρῦθϑθ 

[Π61Γ ἀδβραὶγ οὐ δ] νεγαηοθ, δου νῃ]οἢ ΟΥθιιθα ΡΡΘΔΓΒ 

Πδείηρ ἴτοπὶ ΙΟη δηα ἢΐβ δυτηθα αἰζοπάαηίβ. ΒΥ {π6 δανίοθ 

οὗ 16 ΟἸποῦιι5. 5Π6 ἴα Κα65 τείαρε αἱ [η6 αἰΐαγ οἵ ἌροἹο. Ιοῃ 



ΤΝΤΚΟΡΌΟΟΤΙΟΝ. ΙΧ 

45 ἢῖ5 γϑίδι ποθ ἀτὰρ ΠΕΥ ΑΥΔΥ ; 8Δῃ ΔΙΓ[ΘΥοδίοη. ΘΏΒ1165, 

ἴῃ ΜΠΙΟῊ ΘΙΓΠΘΥ ΡΑΓΥ Ρ]εδα 5 η6 7πβίίος οὗ [15 σαιιθε ἴῃ Δἢ 

ΑΥΓΓᾺ]]ν οοπδίτυοϊοα αἰἸαϊορια. 

ὙΥῊΠ6 Το 15 Πιαϑιαιηρ, 1Π6 Ῥυίῃΐαη Ργορδίθβθ ΘΟΠΊ65 

ΠΡΟΩ ἴῃ 5οεῆθ, Ὀδαγίηρ {πδ΄ σογεγθα ογααᾶ]θ, ἴῃ. ΜὨΪοἢ 

Οτδιιβαβ ἰηΐαηΐς μα Ὀδξθὴ δΘχροβθάᾶ. Ι͂οη τεπῖονεθ (ῃ6 

ΥΔΡΡΙΠΡ5 ΔΠη6 αἸΙ50]Οϑθ5. {Π6 τα η5, ρασβα ὈΥ 1Π6 τηοί που 

ὙΠ ΠΟΥ ΟΠ] ἴῃ τΠ6 οτδα]6 3. ΒῪ [Πϊ5 ΤηθΔῃ5 ἃ γβοορη 0 ἢ 

ἰ5. εἤἴεοίβα ; Οτξιιβδα ἤπαᾶβ ἴῃ ΙΟη ΘΙ Ἰοηρ-Ιοδ 50η δηά 

ἀδοίαγοβ πα Αροὶο 15 ΠῚβ ἰαῖμεσ. Βυΐ Ιοη, πηᾶ0]6 ἴο 

ΤΘΟΟΠΟΙΪ6. (Π]5 ἀϑϑθυίοη ὙΠ [Π6 ΓΟΥΊΟΥ ἀθοϊαγαίίοη οἵ 1Π8 

ΟΥ̓ΔΟΙῈ ἰο ΧαΠι5, σῖνεβ ᾺῪ ἰο ἀοιθί, ἀῃα 15 οα ἴπ6 ροϊηϊ 

οὗ ἀεδιηδπαϊηρ δἢ Ἔχρ]απαίίοη ἴτοῸπὶ ῬΠΟΘΌι5. ΠΙΠΊ56][, ΠΘη 

Αἴδεπα 5 ἀ ΘΗ] ἈΡΡΘΑΥ5 ἃ5 ἴΠ6 τη Θββθηροῦ οἵ Αρο]ο ἂπάᾶ 

οοπῆστης {Π6 σἰαίοιηθηΐ οἵ (τειιϑα. ὅῃ6. ΠιΠου Ρῥγβαϊοίβ 

τῆς ἀεβίϊηϊες οὔ Ιοῃ ἀπα ἢἰβΒ ἀδβοθπαδσηπίβ ἀπα ΟΠεβ ἴο 

σοπάπος {πΠῸ τοῖο πα ΠΟΙ 80ῃὴ ἴο Α[Π6Πη5. πτὶ 

ΤΠδ ἀθονα ρὶοί δῆοτγαβ ἃ διγικίηρ ἱπβίαπος οἵ γιῤέϊεαἠΐολι 

(δέσις) [Ο]]Ον εα ὈῪ σοάεἤίογι (λύσις), ἃ5. ἀΘβου θα Ὀγ Ατίβίου!θ 

ἴῃ 1Π6 εἰρῃίθεηίῃ Παρίου οἵ ἢΪ5 “οοίίςς. Αἴ {Π6 ἢγϑί τηθϑιίηρ, 

οὗ Οτδιιβα ἀπα Ἰοη ταυτί] ϑυμραί 65. ἀγὸ ἀτοιιβαα ὈΥ {Π6 

τροῖϊίαὶ οὗ ραϑί βιαβεγίηρβ, θαΐ (Π15 4065 ποῖ Ἰβαὰ ἴο ἃ “ τβοορῃηί- 

το. Μαϊζειβ αὐ ΓΠΠΕῚ σΟΠΊρΡ]ἰοαϊθα, ἤθη ΧαΪΠι5 ΠΔ5, 

85 Ὧδ ὈεΙίανεβ, Του πα ἢΐβ5. 50οη ἀπα Οτδιιβα ἰ5 ἰοίς τὸ Ὀθνν 81} 

ἢδγ ἰουίογη οοηαϊποη. ΤΠΘ αἰΐεπιρί ἴοὸ ΠλΙΓάΘΓ ΤΟ αἵ ἴΠ8 

1 Τῇ τῆς δ καΐφγις οἵ ῬΙδυίιβ ἴμθτα 15. ἃ βί πηῖ]αγ  τεοορηϊοη οὗ ἃ 

δοτίαϊπ Ῥαϊαοσίτα α5 ἴῃς Ἰοϑὲ ἀαιρηζεγ οἵ Ταθπλοπθβ, ὈΥ πιθαη5 οἵ [οἸκθ 8 

(εὐ φῤειταϊα) ςουϊαϊπεα ἴῃ ἃ Ῥαβίκεὶ (δάμη), ἡ ΒΪῸΒ ἢα5 Ῥθβεη τεϑουρὰ 

ἴτοτα ἴῃ 8εὰ ΒῪ ἃ ἤββείδη. Ηδσο, Ἔχδοί]ν 45 ἴῃ (ῃς 707ε, Ῥα]αθϑίγα 15 

Βιάᾶςη ἰο ἀεβοσῖθα [π6 ἴοκθηβ θείοτε βθείηρ {πεπὶ, ἡγ ἱοὴ 5ῃ6 ἄοε5 ἴο 1Π8 

βαιἰ5ίαοιίοη οἵ Ταθπιοπθ5 πα ἰ5 δοκπονεάρεα δοοογάΠρ]Υ. 

,ῖν 



Χ ΤΝΤΚΟΡΌΟΟΤΙΟΝ. 

θαπαπρί 15 [Ὁ]16 64 ὈΥ δὴ δοοϊἀδβηΐ, αῃηα Οδαβα ἴῃ ΠΟΥ ἔστη ἴ5 

ἴη ἀδηροι οἱ Ὀεϊηρ 5]αίη ΟΥ̓ ΒΕΓ οῇ 50η. 715 οὐἹβδὶβ 5 

ἀνογίθα ὈγῪ ἴῃΠ6 ἀρρϑβαΐᾶπος οἵ ἴῃς Ῥυζῃϊαη ρτθϑίθϑϑ ἢ 

τΠ6 “τοκοηβ᾽; θαΐ ὄνε {Ππ6ῃ [ῸΥ 5ΟΠῚ6 {ἰπ|6 [ΟΠ ΤΟΙ565 ἴο 

θῈ οοηνίηοθα. Αἱ ᾿αϑὲ Ἷσπῃιθβ {π6 δοίπαὶ “τβοορηϊίοη, 

ἴῃ6. τηοῖμου δηα (ῃ6 800 δἃῖ6 σϑιηϊεα, ἃ πα [Π6 τηγβίεσΥ 

5. Ἔχραἰηθα. Τὴ πυτηθίοιβ ἰηβίδηοεβ οὐ ἱγαρὶς “ἰσοηυ ἢ 

τῆτοῦρῃοῦς [Π6 ΡΙαΥ ἡ ααα πππςῇ ἴο {πε εἴξος οὗ [6 βϑνεγαὶ 

506 Π68. 

ΤΠ 7 ἰ5Β. ἃ ἀταμπια οἵ ρὶοὶ ταῖμε {μαῃ οἵ οπατγαοίου. 

Ἀρατί ἔτουῃ {μαΐ οἵ {ῃ6 ἤϑῖὸ Πίτηβε!, {π6 σπαταοίευ οἵ σθαβα 

Δ]ΙΟη 6 Πδᾶ5 Δ ΠΥ αἰβιϊποῖϊνα ἔδαΐασοεβ. [ἢ ΠΟΙ γα Πᾶνα ἃ ῥΡου- 

{ταϊῖαγα οὗ Αἰμϑηΐδη εὐγένεια (1. 238), {64 ὈΥ͂ ἃ ἸΙοηρ σΟΙ56 

οἵ δανεγβίίγ, δηα σοδαθα ὈΥ {πῸ ἱπιεηβιυ οὐ ΠΕῚ Βα δγίηρ ἴο 

αἰζθηιρί ἃ δαυῇα] οὐηγθ. ὍΤΠ6 νἱοίίτη οὗ ἃ Ὀγαΐαὶ οαΐταρα αἱ 

τῃ68 Πμαπᾶβ οἵ Ἄρο]ο, ὈΥ ΟΠ 5Π6 6] ον 85 Που- 

561 το παν Ὀθθὴ ἀεβοτίθα, 586 Ῥγοίουβ ἴο θπαγα 

ἴῃ 5.6 ποθ, ταῖπου (ἤδη γανθαὶ τῃ6 βθοσοῖ οἵ ΠδῚ 

Ὀδίταγα!. Αἱ Ἰθηρίῃ, τοιβϑα ἴο Πισγ ὈΥ {Π6 αἰβοουευυ οὗ ΠΟΥ 

ΒΒ θα Πα 5. ΒῸΡΡΟΒΘα ρεγῆάγ, 586 βῖνεβ νϑηΐ ἴο ΠῚ δε ηρϑ 

ἴῃ ἃ Ῥαβϑίοηδίβ ᾿ηγθοίϊνα ἀραϊηδὲ ἴΠ6 ροᾶ ψῃπὴο Πα5 ντοηρθᾶ 

Ποῖ, δῃηᾶ ὈΥ ἰῃς «αἱά οὔ Ποὺ ΠῚ] ταίαϊ πο ἀθνῖβοβ 

δ᾽ Β0Πθηβ οἵ νϑηρϑᾶηοθ, ϑΠΪΟἢ (ἈΠΠπρ ἴῃ ἴζ5. οδῇβοϊς ΠΘαΥ 

Ἰξαα5 ἴο Π6Ὶ ον ἀδϑίσιοίίοη. ὍὙΠ6 Ραῖμοβ οἵ {πΠ6 βἰτπδ οη 

ἰ5. Παρ πϑα ὈΥ {Π6 βυῃραϊμοίίς οβῆσαβ οὗ ἰῃ6. Οποσιιβ, ΠΟ 

ἄδνοῖθ {ποιηβεῖνθβ, Ἔνθ αἵ [Π6 τίϑὶς οὐ {ΠεῚγ οὐ Πἶνα5 ἃ5 

ΔΟΘΟΙΏΡΙΙΟΘ5, ἴο {Π6 σαιι56 οὗ {Πεὶγ μη βίγ6 58. 

Ιοη ἰ5 ἃ ἴγρε οὗ νοι] ἰπηοσθηςα δηᾷ Ρῥἱδίυ, οοηβθογαϊθα 

ΟΠΒαγσδοίευ οὗ 

Οτεῦβα: 

1 5686 τοίδσεποαβ ἀπᾶογ εἰρωνεία ἴῃ (μ6 Τηάοχ, 



ΤΝΤΕΚΟΡΌΟΤΙΟΝ. ΟῚ 

ἴο ῬΏΟΘΌι5 ΠΌΠ ἢὶ5 ἰπία που αηά, {κα [6 Αζίβο Μοπίε- 

Ζατηα ἦ, ἀενοίθα ἴο [Π6 πη] ΠΙ 5 ΤΥ οὗ {Π6 τ ΠῚρ16 ἴῃ 

ὙὙΠΙΟἢ ΠΘ βεῦγεβ. Ηδ ἰ5 ᾿θπδοϊ ουβ]Υ 7θα]οῖβ οὗ 

ἢϊβ5 Ραίγοη 5 ΠΟΠΟΙΓ Πα το͵θοῖβ νυ ἢ ΠΟΥΓΟΥ {Π6 ἱπυραςαίοι 

ΠΒΙΟΏ Οὐξαβα Πα σαϑὲ ΠΡΟῊ ἴΐ ἴῃ [Π6 σΠαγδοΐευ οὐ ΠΕῚ ῥτα- 

τ παβα “ [το ηα ᾿ (1. 339). Ἐνγεη δου {Π6 ηοῖβ μανε ρτονεβα 

ἴοο βίτοῃρ [Ὸυ ἢ15 Ὀε] θῇ ἴῃ {ΠῸ ροα᾿5 ἱπίθρυγ, Π6 5111] οἱ ἱπρ5 

ἴο ἃ ἰουϊοση ἤορὲ πα ιιρρεϑδίβ ἃ Ρ]αι 51 0]6. Θχρ]απαίοη 

(Ι. 1523). Βαΐξ Πὶ5. (ἢ Ὀγ {Πϊ5. {ἰπ|6 μὰ5 θΘΟΟΠΊ6 56. ΟΕ5ΙΥ 

58 Κθη ; δηά αἵ Ἰαβί, ἤθη {π6 ογθα ὉΠ οὐ [Π 6 οΥδο]6 1561 

ΘΟΙΊ65 ἴπΠ Πιθϑίοη--- 

οΟΥΊοῦ. 

ὁ θεὸς ἀληθὴς ἢ μάτην μαντεύεται, 

ἐμοῦ ταράσσει, μῆτερ, εἰκότως φρένα--- 

ἢδ6 ἴ5 ἀτγίνεπ ἴο αἰζειηρὲ ῃ6 ἀδβϑρεγαΐθ βίθρ οὗ δρρεαϊηρ 

ἴο ῬΒΟΘΌι5 ΒΙΤη561 [ῸΓ ἃ τενε]αίίοη ; ἢ δοῖ ΜΠ ΙΟἢ Π6 Παά 

ῬΓΘνΙΟ51]Υ ἀθηοιηοεα ἃ5 ᾿τηρίοιιβ δηα ρτοΐαπθ. “Νὸ οπβϑ, 

6 Παά 5], “11 ρὰϊ {15 σιθϑίίοη ἴοὸ {Π6 ρΡοΩ͂, 5ῖπ66 ἴο 

ἰηααῖΐτα οὐ {Π6 σοάβ αραϊηϑδι {Ποὶγ 1] σαη Ὀτίηρ πουρῃΐ δαϊ 

Βατγηλ᾿ (1. 2369, ζς.). Ηδ Πᾶ5 866 οἰθδυ!ῦ ΘποιρῊ (παῖ 

ποίῃίηρ σα ΓΘοοΠΟἾ]6 [Π6 αϑϑθγίίοη οὗ [Π6 οὐδοῖα ἴο Χαΐιι5 

(Ι. 536) στ τῃ6 ργονεβα ϑἰαίθμηθηΐβ οὐ (τδιιθα ἀθουΐ ΠΘΓ 

ἀδα!ηρθ ψ] ἢ ΑΡΟΙ]Ο. ΤῊδ αἰζειηρίβα ὄχρ᾽απαίίοη ἴῃ 1. 1534 

οὗ “ἃ 50 ρήσεγ ἴο ΧαΐΠι5,᾽ θαΐ ποῖ “ θεροίίεη ἡ ὈῪ τη, [4115 

ἴο σοηνίπορ Το ἴῃ ἢΐθ ρευρ χ᾽. Ηδ Ρῥβγειηρίουν τα]θοῖβ 

1:--- 
οὐχ ὧδε φαύλως αὔτ᾽ ἐγὼ μετέρχομαι (1. 1546). 

1 ἐ Μοπίοζαμηα ἴῃ Ηἷβ γουτῃ μαὰ ἀονοίεα Βἰπιβεὶ ἰο [ῃ6 βεγνίοαβ οἵ 

πα (επιρ]6. ... Βεη ἢἰ5. εἸεοϊίοη [το ἴῃς [Ὡσοπε] νγὰβ δπηποπποεᾷ, ἢς 

νγὰ5 ἰουπα συνθορίηρ ἄονγῃ ἴῃς βίαϊτβ ἴῃ (Π6 στβαξ [θπιρ]6 οἵ ἴῃ παϊίοπαὶ 

νγαῖ-ροά. Ῥτεβοοίϊ, Ορρφηδεί 97 ἥ7εχίοο, νο]. ἱ, σμαρ. νἱ. (Ὁρ. 70», 

Κ ΣΣ2, ὅτε.) 



ΧῚΪ ΤΝΤΚΟΡΌΌΟΤΙΟΝ. 

Ιη βρίίβ οἵ Αἰπθηδβ ῥτγοϊθϑίδι οηβ Π6 [δες {παῖ 1Π15 οἠδ 

απ α]γ Πα5 ποῖ θδβδθη [αἰ τ]γν ἄθαϊε ἢ. ΗΠ5 ΤΕΡΙΥ 15 Ὀτιθῇ 

ΔηΑ ΘὨΙΡΤΠΔΊΙΟΔ] : “1 δοοορί (45 1 πϑϑᾶβ πγι51) γουγ βἰδία- 

τηθηΐ, Πα γουΓ Ργο γα δϑοοτί ἰο Αἴἤθηβ, ἴο βϑαΐ π16 ΠΡΟῚ 

ΠΥ ΔΠΟΘϑίσγα] [ΠτΟη 6. 

ΤῊ «ἰδγιοιεογηιθγι: 15 ἜΠδοϊθα Ὀγ ῃς6 σοτησηοη Ὀπξ ᾿ΠΑγ 5:1 

εχρβάϊθηΐ οἔμε μηχανή". ΤῊς ο΄ 655 ΔΡΟΪοΟρ 565 ἴῸσ ΡΟ ]Ο 5 

ΑΌΒΘηοΘ. ὈΥ͂ 5ἰαίίηρ {παΐ πὸ " ἀἸά ποῖ ἍἽῃποοβθ᾽ 

ἴο ΔΡΡΘΑΥΓ ἴῃ Ρείβοῃ, ἴὉΓ ἔδασ οὔ ἃ ῥΡυθ]ῖς 

ΘΧΡΟΘΌΓΘ; {Πὰς ἢ Παᾶ ἱπίεπαθα τὸ Κεὲρ {πῸ ββογεῖ οἵ 

Ιοη5. ΡῬδίθγηυγ π01}]1 ἢ6 5ῃου]α σοπῖθ ἰοὸ Αἰἴῃθηβ, θαΐ ἴΐ 

Πα Ὀδθη ῥγοηηδίυγοΙ νυ τανθαϊθά. ( ΤΙη οἱμοῖ νογάβ, Ῥμοθθιι 

ὰ5 ὩΒΠΑΠΊΘα οἵ ἢὶβ σοπάπιος δηα 5 ἀδϑίρηβ μα Ὀδθη 

{τυβίγαϊθα ὈῪ ανεηΐβ ὩΪΟ Π6. γα ἀρρδγθητν πηδθ]α ἴο 

ΘΟΠΓΓΟ]. ΒΥ ρυζίηρ [Π]5 Ππαῖνα ἀνόναὶ ἰητο {πΠ6 πιοῦῖῃ οἵ 

1ῃ68 ροδάδββ ΕΠ ρΙ 65. οἸθαυν 5ῃονβ (Παΐ ἢ (εξ ΠΕΙς - 

ΘΟΠΟΘΓΠ ΘΙ ΓΠΘΥ ἔογ [Π6 ομδτδοίου οἵ ΑΡΟΙΪΟ οὐ ἔου 1ῃ6 οὐβαϊξ 

οὗ ἢϊβ οὔδο]β. ᾿ ΤΠΟΙΘ 15. ἃ 51Π}1}18 1 ἀρρδαζαποθ οἵ ἴῃ6 1)105- 

οὐτὶ ἴῃ ἴῃ Ζζείνα. ΤΠΘΥ 580 ἴῃ εἴξοϊξ : “ ΟἸγ Δ μ Π βίγα 

ἢα5 Ὀβθη π|50]}Υ 5]αίη Ὀγ Οτδβίθβ ; γεῖ 15. ἢς ἀβῆ]βα ὃν ἐδμαΐ 

ἀεεά οἵ Ὀ]οοά. 20γ “ῤοίί(ο σαῦς ἀΐηι αϑιὶ πλιτυΐδο ογαείο 5, 

ἤδηοθ {Π6 ροάᾶ 15 ἴο Ὀ]απιθ 207 Ψΐς μϑιτυῖδο τεέζογαγισες ὅς 

ΔΙΠθηδ᾽ 5. β βθαπθηΐ ἀββϑουθοη {Ππαΐ “ΑΡΟΙΙΟ Παῖῃ ἄοπα 8]] 

τὨϊηρ5 νγ6}1᾿ (1. 1595} πηδὺ Ὀ6 [Κη ἴου τιμαὶ ἴξ 15 ψόσίῃ ; 1 

8 αἴ 811] Ἔνθηΐβ οἵ βϑθοοηάδγυ ᾿τηροτί, ὙΠῸ γ6] Ροϊηΐβ οὗ 

Τῆς Ερηὸοραθ. 

1 ΤῊΒ εἴτ ἐχ ηιαζλέ,α, ΟΥ̓ ΑΙ ἰΓατῪ ἱπίογίοσοπος οὗ ἃ ἀοίτγ ἴο Ὀτηρ' 

Ρουῦϊ ἃ ῬτΌβρθσοιβ ἰββῖιθ, οσοῦτβ ἴῃ βἰχ οἴμοι οὔ ἴῃς δχίαπε Ρ᾽αΥ8 οὗ 

ἘυπΡί465--ἰηῈ ΑΠῥοϊνέμς, δι ῤῥίϊεος, Ηείοπα, Τῤλϊρερία ἐπὶ 1 απ γῖξ, 

Ἐἰείγα, ἀπὰ Ογεείες. 

ἢ σοφὸς δ᾽ ὧν οὐκ ἔχρησέ σοι σοφά (Ε]εεί. 1246). 

5. Φοίβου τ᾽ ἄσοφοι γλώσσης ἐνοπαί (1. 1302). 



ΤΝΤΚΟΡΌΌΟΤΙΟΝ. ΧΙ 

ἱηξεγαβί ἴῃ [Π6 δρίοριιθ, οσσιργίηρ ὈΥ ἴδΥ [Π6 Ἰατρου ροτίίομ 

οὗ 1ξ, ἀγα {πΠ6 σοηβτιτηδίίοη οὗ (τθιιβα᾿β βίαϊθιηθηΐ δἃ5 ἴο {ΠῸ 

αἰνίηθ Ῥαΐθγηϊυ οἵ Ιοη, ἀηα {Πῃ6 τονο]αἰίοη οὐ τῆς Γαΐατα 

Βἰοτα5 οἵ Αἰ ἤθη5 δηᾶ ῃῈ Ἰοηπίδη τὰσα ἴῃ ἴῃς ἀθϑβίίηϊθϑ οὗ 

1Π61Γ Ῥγοβθηϊοῦ ἃ ηα] ἢ]5 ἀδϑοθπάδηϊςὅ ". 

Ιη ΟΥΘΥ ἴο ἰογπὶ ἃ Ἰδὲ δϑίτηδία οὐ [6 δἰεπᾶς οἵ 

ἘλασΙρΙ 465. ἰονγαγαβ [Π6 το]ρίοιιβ απδϑίϊοπβ οὗ ἢῖβ ἄγ, νε 

τηθϑὲ ἴακα ἰηΐο δοοοιηΐ [Π6 ῬΘΟΙΠΑΓ ΟἸΓΟΌΠη- 

βίδῃσεβ οὔ {Π6 {{π|65 ἴπ ψ ΠΟ Πα ᾿νε ἀπά εὐ τξον 
ὑτοίε ἡ. Τὰ γὰ5 ἃ Β0θρίοδὶ ἀρε, ἀβνοίβα ἰο ἔτεα 

τπουρμς. πα ἰπ]αίτυ ; πα ΕλτρΙθ5. ψγὰ8 ἀθθρὶν ἱπηθιθα 

ΜΠ [Π6 τας ΟΠ] 1511 6 5ΡΙΓΙΣ ΠΟ ἢ ρογνδαθα 411 οἱαβϑβαβ οὗ 

Αἰμβηΐδη βοοϊθίγ. Αἰ {Π68 βδῖηθ {{π|8 ἢ6 Π8α ἴο 5δ(ἰϑ[γ, Ου[ 

αἱ ᾿ἰεαϑὲ ρτγορι αἴθ, {πΠ6 δαμογθηῖβ οἵ [ῃ6 οἱ -ἰἀϑῃϊοηθά 

οὐΠοάοχ ογεθά, ψιἢ Ποπὶ {Π6 ἔγθϑί Κίηρ “ ΡΒΠ]ΠΟΒορἢΪϊς ̓  

ῬΑΓΓΥ νγὰβ ΠΟρ ΘΙ 655}Υ αἵ ναγτίαποθ. ΜοστθουεῚ, ἃ5 ἃ ἀγαπηδίϊβί 

Ὧδ6 σοοὐἹᾶ ποῖ ἱρποῦα [ῃ6 ΡΟΡΟΪΑΓ τα]ρίοη, ἴο ΠΟ 8]] 

1ῃ6 ἰγδα!οη5 οὗ {Π6 ἱταρὶς βίαρε οὐεα {ΠΕῚΓ οτρίη. ΤΉΘΒ6 

εἰπη6- Ποπουγθα σοηνθηίίοηβ σου] πο θ6 ΜΠΟΙΙΥ 5εΐ δῖα ; 

Βδησα {Π6 ΡΒΠΟβορμεῖ-Ροεῖ 15 οἴζθη ἐοα πα δ νατίαποβ ψ 

Πβ οὐ τηδίεσίαϊβ. ΟΠ Πη65, τοιιβθα ἴο [8] ηρ5 οὗ ἱπα!ρηαὶ 

το ἀραϊηϑὲ [Π6 ἱπη πη τα 1{165 ἀϑου θ6α ἴο ροα5 'π [Π6 Ροριυ]αγ 

ἀ ΤῸ Ἰοὴ νγῖβ τείειγοα (6 ἢτγϑςε ροὶ οὶ] οτραηϊβαίΐοη. οα Αἰὶς 
δτοιπᾶ, ὙΠαποα Πῖ5 βοπ5 γεηΐ ἕο ἴὸ [Π6 15165 ἀπά ἴο Αϑία Μίπογ. 
ὝΒΩαΝ Ιοπ ταργεβθηΐβ ἐῃ6 ἰᾷθα] Αἰιὶς διηρίτα, παιηθὶν 1ῃ 6 ἀθρεηάθπος 

οὗ 411] τς Ιοπίαηβ οὐ Αἰμθηϑ.᾿---ΕὈγυνδηρίοσ, 77αςίεγρίεςες οΥ Ογεεᾷ 

,ϑεμίῤῥίμγε, Ρ. 461. 
3 ὅ6ς Ιηϊτοάδυοίίοη ἴο {π6 “Κερέϊς ἴῃ {Π|15 βθσῖθβ, ΡΡ. χχὶ, χχὶΐ, βαγὶν 

τερϑαϊβα μεσε. 



χὶν ΤΝΤΚΟΡΌΟΟΤΙΟΝ. 

τα ΠοΙορσυ, ἢ ἀδηοιιησθβ {Π 610 ΔΙ] ρβα τἰδοοπάποί ἴῃ Ρ]αΐπ 

ἴαγπ5, “ΤῊ ροάβ,᾽ 5408 [Ιοῇ ἴο Αρο]ῇο, “ουρῃξ ἴο βεΐῖ δὴ 

ΘΧΘΙΉΡΙ8 οὗ νἱτίαθ ἴοὸ τηδη τη, δηα ποὶ Ὀγθαὶς {Π6Γ ον ἢ 

Ἰαννβ᾽ (!.- 44ο, χζε.). “Τῇ τῃ6 ροάς 4ο δηγιῃϊηρ αἰθρτασθίαὶ, 

. ἸΘῪ 16 ΠῸ Ροάβ αἱ 811᾽. ἘἸβεσεσε με το͵θοῖβ οθγίαϊη 

βίου 85. ἂἃ5. ΠΟιΠΊΟι5, “6 τ Ἰβεσαῦ]Ὲ ἱηνεηίοηβ οὗ ροβίβ "Ὁ 

ΔΑΊ] Ωρ, ὨΙΤη561 οὗ [πΠ6 ἸΙσθηοα ψΜΙΟἢ Αὐβίου!α δοοοταθα ἴο 

1Π6 ροεί---ἰῃαΐ ἢ 15 αἱ ΠΠοσίν ἴο ἀἰϊδγεραγά {Π6 γα ΟΥ ῥτο- 

Ῥυδίγ οὗ [Π656 ἴα]θ5 δθοιυΐξ {Π6 σοάᾶϑβ : “1 15 σπουρῇ ἰΠαΐ τηθη 

σα» ἴῇ6Υ δῖα ἱτι8 ᾽ Βιυΐ δἃ5 ἃ τὰ]ο Βυτρίθ5 ἄοθα ποὶ 

᾿ΡαΡ τῃ6 οΥθα ΠΥ οὗ {π6 Ἰερεπαβ [ΠΘβοῖν 5, ΠΟΙ 566 Κ 

ἴο 1050 7} {ῃ6 αϊνίηθ αἰβρεηβαϊΐοηβ. Ηδ βαγβ ἴῃ εῇδοι: 

 Πανε ρίνβῃ γοι [ῃ6 5.οΥῦὺ ἂδ5 ἰἴΐ 15 το], σοῃορα]πρ 

ποίῃίηρ ; θυὰΐϊ 1 δηλ ποῖ ταΘΡΟΠΒΙΌ]6 ἔῸγΓ {πΠ6 ἰδοΐβ Οὐ ἴου 

1ΠΘΙΓ ΠΟΙ] σΘΟΠΒΘαΠΘηο65. Ηδς τι56ὲ5 ἱπάβεα {ῃ6 οἱά 

σΟην θη ΟΠ] ΡὈΏΤαβο5: “Ηδξανθη ον Ὀτίηρβ ἴο Ρᾶ85 ἴῃ6 

ὈΠΟΧρΡΘΟοΙΘἕ ὁ, “τῆ6 ροάβ Ψ11 τηαῖκα 411 τίρῃς ἴῃ τῃ6 επαᾶ "Ὁ, 

Πα {πΠ6 κὸ; θυϊ 6 οἸθαυ ἰηεπηαΐθϑ, ἴο 411] ψΠ0 ἴακα 

Ραΐηβ ἴο ὉὩΠαουβίδηα ἨΪπ, {Παΐ 50 ἢ. τα χὶ 5. ἃ5 ἴΠπ656 αὔοσγα 

ὯΟ ΤΘΔ] ΟΥ ΘΟΙΠρΡΙ]οίθ βοϊυτοη οὗ ἴῃ6. Ργοθίθιη. Τῆμ5 ὈῪ 

ἃ 567 Ὀ]αηο6. οἵ Ρἱδῖυ, Δϑϑι 644 [ῸΓ ατγαπηαῖϊς ΡΌΓΡΟΒΘϑ, 

ἘΓΙΡΙ 65. σοπἰΓνεαῖ ἴο ϑαιϑίνγ (ῃ6 ἀεμηδηαᾶβ οὗ οὐ ποάοχ. 

ὈΕΙΙθνουβ, 16 Π6 ῥγον θα ἃἢ Ἐχθῦοῖβα [Ὸσ [Π6 ἱΠΡΘΠΉΘΪΥ 

οἵ 16 τοῦ ἱπιρ]]Προης ΑἸΠΘπΐδηβ, σοπϑε {Πρ ΡΕΥΠΔΡ5 

1 εἰ θεοί τι δρῶσιν αἰσχρὸν οὐκ εἰσὶν θεοί (Βεϊεγοῤλογι, Ἐταρταθηῖ). 

5 ἀοιδῶν οἵδε δύστηνοι λόγοι ((ΗΩῖ. εγ. 1346). Τρ. 721. 7. 290, 

“πάγον. ττότ. ᾿ 

5. ἴσως οὔτε βέλτιον λέγειν οὔτ᾽ ἀληθῆ [ἐστίν] ἀλλ᾽ οὖν φασί () εί. 
28: 7} 

4 (οποϊυβίοη οἵ ἴῃς “4 Κερίΐς, είεγια, αὐτὰ οἴου Ρ]αγϑ. 

5, Δ τΟΈΒ, 



ΤΝΤΚΟΒΌΟΌΟΤΙΟΝ. Χχν 

[ἴῃ ΤηΔ]ΟΥ ΠΥ οὗ ΠῚ5 διιάϊθηςθ, ἴο ἰπΐεγργεῖ Πἰθ Πππθα Πρ ΓῸΥ 

{ΠΕ ΠΊ56]ν 68. 

[Εοτ δὴ εχβαιβίϊνε ἰγεαίσηθηΐ οὐ (5 βι )]θοῖ ἐπὸ βευἀθης 5 τείοσγο 

ἴο Ὧγτ. ψεγτα!] 5 Τπίσοάποίίοπ ἴο ἐῃ6 70γ1 (1890) ἀπᾶ ἴο Εἷβ Ἰαΐθυ ὑγοσκ, 

Ἐπγίξίαες ἐλε Μαΐίογιαϊἐσέ (1805). Αἰτοῦ ρἰνίηρ ἃ τηϊπαΐϊα ἀπ] γϑὶβ οὗ 

188 .70γ1 ἀπ ΟΥΠΕΙ Ρ]αγβ, ἢ αὐγῖνεϑ αἱ (ῃ6 σοποϊυβίοη ἰ(μδὲ πε οὐ ποᾶοχ 

Εἰεσηθηΐ ἴῃ Ἐπὶ ρ᾽ ἀ65᾽ Ρ]αγ5 15 " ργείεη δα δβοιίοη, {με γαϊϊοπα]ΐϑτα ἀἱοπα 

Ῥεΐηρ “φεπαυΐπε,᾽ δπᾶ ἐπαὶ (ἢ οἱενεῦ Αἰμβεηΐδη δπάϊΐθηοα νγετα δάβρίβ αἱ 

βερδαγδίπρ {Π656 ἔνγο σοῃῆϊοξίηρ δἰθτηθηΐβ. ΒΥ ταὐθοϊΐπρ {Π6 “ ργτεϊξεηδεά 

βοϊπείοη ̓  οὗ {με Ῥγοῦ]επι ἱπνοϊγεά ἰπ (Π6 ἱγαάϊξίοπαὶ βίοτυ, {μεὺ οου]α 

ΘΑ51]γ “τεδοῦ (ῃς σεπυΐης βο]υτίοη ᾽ ἔγοτη (ῃ6 πιαΐθγὶα]θ ΒΌΡΡ δα Ὀγ ἴΠ 6 

Ροεΐ ἴπ {πε Ρ]δυ 115611.] 

Τη Πἰ5 δοοουηΐ οὗ [ῃΠ6 ἀδβοθηΐ οἵ [οὴ ΕιτΙρΙ 465 μὰ5 πδ 8 

1586 οὗ ἃ ἰερθηα ψῃοῃ αἰ Πδβ ἴῃ δ ἱπιροτίαηξ ῬΑ ΓΟ Ό]ΑΥ 

τομῇ σομηοη Ηδ]]δηΐς ἰταἀϊείοη. ὙΠ σαπθαᾶ- 

ἸΟΡῪ ἰ5 ἴῃ ἴδοι αἰπηοβὲ τϑοοηβίγιοίεαᾷ. ὙὍΠῸ ἜΣ Νὴ 

{γϑαΠΠ 0.8] βίου, σίνεη ὈΥῪ ΑΡρο]οάοσιβ 1. 73; 

τηδᾶς Ιοη ἂδηὰ Ασμδδιβ {ῃ6 5οὴ5 οἵ Χαυίΐπιιβ, γῆο ψ] ἢ 

Ῥοοτὰ5 δπα Αθοϊιβ μα Ηδ]]θη, (6 βοὴ οὗ Τ)βποδ]οη, [οΥ 

Ηΐβ μεγ. Βυξ ἴῃ (ῃϊ5 ΡΙαΥ ΙΟη ἰ5 (6 οἤδρτίηρ οἵ 

Οτϑυβα ὈΥ ΑΡΟ]]ο, ἀπα δἀορίεα ὈγΥ Χαυΐμαβ, ψΠοβΘ (Δ ΠῈΓ 

ἰ5 Αβοῖμβ, ἃ 5οῃ οὗ Ζειιβ ; {πε 5οῃβ οὗ Όύβιβα ΒΥ ΒῈῚ Βυϊηδῃ 

Βυβθαπα Ὀεΐηρ Ποῖα δἀηὰ Αοβαθιβ (1. 1590)ὲ. ΤΤΗΪβ 

βαρασζαίίοη οὔ Ιοὴ ἤοῖὰ Χυΐῃι5 Βαά « 2οζἠεαζ Ἰτηροτί. 

1 νὰ ἀεδοίρῃβα ἴο ββϑίὈΠ5 ἢ} (ῃ6 ἀδβοθηΐ οἵ {π6 Ἰοηΐϊδηβ 

τῆτουρῇ Ἰοη {πεῖν Ἰθροπάδιυ ἀποθϑίου, ποῖ ἔγοτὴ ἃ δίγε οἵ 

αἰΐδ Ὀ]οοᾶ, θὰϊ ἔτοπι ΑΡρΟΪο Πἰμηβθι (6 ραΐγοη ἀν 

οὗἩὨ ΤΠΕΙΓ ταςθ, ἃ5 ΜῈ}] δ5 ἔτοῖ γευβα ἴῃ ἀδυρῃτογ οἵ {ΠΕ ]Γ 

1 Ἕλληνος δ᾽ ἐγένοντο φιλοπτολέμου βασιλῆος 

Δῶρός τε Ξουθός τε καὶ Αἴολος ἱππιοχάρμης. 
Ἡεβίοάϊς Οαίαϊορης. 



Χνὶ ΤΝΤΕΚΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

ἀποϊθηΐ Κίηρ ΒΥθοδίμοιβ. ΤΠΐ5. δα ϑῆεα δηα Παίζίεγοά 

[ἢ νδηϊν οὗ 1η6 ΑἰΠβηΐδηβ, ΠΟ Τϑϑ ΠΥ δοσορίθα ἃ 5.ΟΥ 

ὙΏΙΟΠ τηδί ἰδ! Π6 4 [Π6 ΡυΓΥ οὗ {ΠΕ ]Γ ἀθβοθηΐ ἀηα {ΠΕ ῚΓ 

Ὀοαβίβα “δυϊοομίποην, ποῦν βίη αϊηρ {παΐ ἴς ἱηνοϊνθα 

ἃ ΡΊΑνΘ ΤΊΟΓᾺΪ] ἱπηραςαιοη ἀραϊηδέ ΑΡΟ]]Ο. ΤῊ οὔΐγαρα 

ΡΙδοιβθα ὈΥ πὶ Ροη Οτδιβα δηα Πἰ5 ργοίγαοίβα ἀθβουοη 

οὗ ἴῃς τηοίμεῦ πα ΠΕῚ οὨ]ἃ ἀγα ΒΊΑ οομηρεηβαίθα ὈΥ 

ἃ 5 βθηπεπηί ομδηρε οὗ ἰοσίαπθ, ΤΠ Οσευβα Παύβοὶε δε ]β 

Δα ΘΧΡΓΟ5565 ἴῃ ΠΟΙ ἢγβθί οο]οα ον ἢ ΙΟη, ΠΘΙΘ. ἴπ 

ΔΏΒΜΕΙ ἴο ἢΠὶ5 ΠΠΘΒΈΟΗ--- 

τί δ᾽, εἰ λάθρα νιν Φοῖβος ἐκτρέφει λαβών : 

58Π6 Τ6Ρ]|165--- 

τὰ κοινὰ χαίρων οὐ δίκαια δρᾷ μόνος (1]. 357, 258). 

Βυΐ ἴ νὰθ Πδοδϑβϑαῖν ἴο {Π6 ρῥ]οῖ {παὶ {πΠ6 τανεϊδίϊοη οἵ 

ΑΡΟ]]Ο 5. ̓πἰθητοη5 5Πο 14 ΡῈ Ἰοπρ ἀεξοιγεα ; ἤθποθ Ἰοὴ 

15 Πῖβὲ ἀβοϊασεα τὸ θῈ [ῃ6 5οὴ οἵ Χυΐδιβ, ψΏΪΟΠ 15. δἔξετ- 

γα 5. ἸΠΓΕΓρΡΓΕιΘα ἴο τηθδῃ 5 50η ὈΥ “δάορίοη. ΤῊΪ5 

Ρατὶ οἵ τῇ6. ρὶοϊ πηὰῦ θ6 πε ἴο {ῃ6 ροδϑῖβ ἱπνεηίοη ; 

ἴΠ6γῈ 15 ΠΟΘ ΕΓ ΠΟ ΓΟΆΒΟῚ ἴο0 ΒΌΡΡΟΒΕ {παΐ Πα ἱπνεπηίθα 

τῆς βίουυ οἵ Αρο]]οβ ραϊθγηϊγ, ψῃϊο ἢ Παα ργοθαῦ]ν ὈΘΘα 

Οαὐτγοηΐ αἱ ΑἰΠθη5. [ῸΓ 506 {Πὴ6 ῥτδνίοιιϑυ. Βυΐ ἢδ 

ἄνα] ]5 ἀροη ἰξ Ρευβιβίθ πεν Πσουρθοιε [Π6 ῥΪαγ. [Ιὰ 15 το] 

αἱ Ἰβαϑί ΟΠ {1Π|65 ἴῃ ἀοἰδ]]} ; Πεϑῖ, ὉγΥ Ἡθτιηθ5. ἴῃ [Π6 ῥτο- 

Ἰοραθ ; βθοοῃαϊυ, ὈΥ Οτευβα ἴο Ιοη ἴῃ ἴῃ6 ομαγδοῖθυ οὗ ΠΘΓ 

Ρτοιθπ θα “ δ ηα,᾽ πα ἀραΐη τὸ ἴΠ6 Ῥαδάδροριβ, ἴο 150} 

1 ΤῊς β80επε ἴοο οὗ Οτδιβαβ δου ὙΠ ῬΏΟΕΡιβ μα5. ἃ βρβοΐδὶ 

βἰρηϊβοαποθ. ΤῊ οαγε οἵ Ῥδὴ οἡ ἴῃ6 ἌογοροἹδβ νγαὰβ οοπέϊστιοιβ ἴο 

{παῖ οἵ Αροἱ]ο, απᾶ [με Ἰαϊίεσ νγγαὰβ ὑσοῦαῦνυ Πὶβ Ῥγ να βθαΐ οἵ 

ὙΥΟΙΒΏΙΡ, “ Ηἰβ ἀδατγοβί δηα πηοβὲ Βοποιτγοᾶ δροάθ᾿ (]. 287). 



ΤΝΤΚΟΡΌΟΌΟΤΙΟΝ. ΧΥΙΙ 

ΠΟΥ ἱπνθοίίνα ἀραϊηβὲ ἴΠ6 ροά ; Ἰαβί]ν, ἰο Ιοὴ ἀραὶπ ἴῃ ΠΟΙ 

ΟΥ̓ ΟΠδγδοίθυ, ἴῃ ΔΠΒΝΥΟΙ ἴο Πἰὶβ ΠΟΥ ἀθοιὶ Ὠϊ5. (αίμευ. 

ὙΠῸ5 {π6 αἰνίπα οτἱρίη οἵ Τοπ 15. οἰθαυ Θβία Ὀ]Π5ῃ64, ἀπά 

1Π6. οἰαίτη5 οἵ Χυΐπιι5 {Π6 δαἀναπίσσευ πα αζίορι ἀγθ ΠΏΔΙΪΥ 

βϑί 5166. 

ΤῊΘ Ἰθα!οιθΥ ὙΠ το [ῃΠ6 τοβίθης δ] θη 5. (μέτοικοι) 

ΜΕΓΘ ΓΟρΡΑΤαΘα 15. ἃ [ΤΉ Π]ΠΔΥ ἕο ἴῃ ταὶ ἰδίου. ὙΤΏδβε 

“τηθίο5᾽᾽ ψΕΥῈ Δῃ ἱπρτϑαϊθηΐς ἴῃ Ἔνεῖν ΗΕ] ]θηΐς ΣΕ 
εἰοεςὶ αἱ 

βίαίθ, Ὀὰϊ αἱ Αἰπθηβ (ΠοῪ αΘπ]ογεα 5ΡΟΥΪΟΓ δίδει. 

δἀναηίαροβ, βιθ]θβοϊ ἰο οετίαϊπ ἀεῆποα τοβίτίο- τ οβυοϑ, 
τἰοη5. ΔΠπ64 1] ὈΠΠΠ|65. ΤῊ ρῥγίνηθρα οὐ βηδη ἢ βεπηθηΐ, 

ΜΓ ΠΙΟἢ ἴτοηλ {Π6 {ἰπ|6 οὗ ϑοίοπ δὰ Ὀδεὴ ορεὴ ἴο 510ἢ 

Τηθίϊο5 85 ΕΓΘ ὙΠῈΡ ἴο ΤΟΠΟΌΠΓΘ {πε ῖγ Οἱ σου ΠΥ δηά 

ΒΘΩΥ ΔΙ] θρίαποθ ἴο Αἴμθηβ, γὰβ δχίεπαςξα Ὀγ (Ἰεἰβίῃβηββ, 

ΠΘΑΙΥ ἃ οδηΐατν ἰαΐευ, ἴο {Π6 οἷαθα οὗ “5]ανε τηδίϊοβ ᾿ σγῆὴ0 

ΕΘ Δ]ογοα ἴο αὐγ6}} ἀρατί ἔγοτη {ΠΕ ῚΓ ΟΥ̓ΠΕΙ5. Πα ἴο 

ῬΟΒ5655 ργναΐθ ργοροσίγ. [Ι͂ῃ 445 Β. 6., Ῥετίοὶθβ ἱπίγοαπορά 

1ῃ6 Ραυτηθηΐ οἵ αἰϊοαβίβ, ἃ ὈΎΙν ΠθρῈ 50Ὸη Θχίεη θα ἴο {ῃς 

ἘοοἸοϑία ΟΥ βθηθαὶ ἀβΒθΙ]γ, 50 {παΐ 8411 (πο! αϊηρ {Π6 

ΘΠ γα ΠΟ ἰσοα μέτοικοι) τηϊρς ἴα Κα {Π6ῚΓ ῥατί ἴῃ {π6 ΡΌΡ]1Ο 

ἀεθαΐεβ. Μεδηνῃδα (Π6 πηρίϊοβ ἐμοιηβοῖνο 5 Παα ἱπογθαβθα 

ἴῃ ΠΌΛΙ ΘΓ αηα ἱπηροτίαπορ ᾽, Γουπηΐηρ [Π 6 ΟΠ ΘΓ σοτηπηθγοίδὶ 

οἰθηηθηΐ ἱπ {πΠῸ6 σοπηηηϊγ, Δηα σγοῖα ἀου.1655 οὐΐθη 

ἐγοι Β]Θβοπθ ἀπα δχαοίίηρ Ὁ. ΤῊ πηᾶῪ δοοοιηΐ ἴογ (ἢ 6 

τηδγκοα ἴοπα οὐ Ποβι τ δἀορίεα ἰονγαγὰβ ἰογαίβηθῦθ ἴῃ 

1 ΟΥ̓ ΤΠΒαο. ἱ. 2. 6 καὶ πολῖται γιγνόμενοι εὐθὺς ἀπὸ παλαιοῦ μείζω 

᾿ ἐποίησαν πλήθει ἀνθρώπων τὴν πόλιν. 

3. ΤῈ γγὰβ ἴο τηβεῖ (5 οοπίίπροπου μαΐ Ρ]αΐο, ἱπ ἴΠ6 εἰρῃτ ΒοΟΚ οἵ 

μἷ5 Ζατυς, τεϑισοιθα τμεῖγ τἰπια οἵ βογοῦγη ἰπ ἶ5. ἰάθαὶ βία ἴὸ Ὀγεπῖν 

γεατϑ, αἰ]οννίηρ' ΤΠ 6 πὶ (45 ΜΝ6}1 ἂ5 ἔμ ξένοι) (Π6 δχο]ιβῖνε τρις οἵ {γαάϊπρ: 

ἴοτ [ῃαΐ ρετῖοά. 

᾿ Ὀ 



ΧΥἹ ἹΝΤΕΚΟΡΌΌΟΤΙΟΝ. 

115. ῬΙαν, Θϑρθοῖα}]ν ἴῃ 16 ἔδπλοιβ ραββαρα (1]. 58 5--6 06) ἴῃ 

ΜΟΙ. ἸΟη τοοοιηΐβ [6 ἀἰϊδααναπίαρεβ ἢ ψου]α Ἰποὰγ 1 

ἢθ δοοθρίβα 1ῃ6 ριόΌροβαὶ οἵ Χυΐμιιβ. ΤῊΘ βαηθ. Ῥαββϑαᾶσα 

1Ππιίταΐαες [Π6 γίενβ οὐ Ἐπ ασΙρΙ 465 τοραγαϊηρ [ῃ6 Ἰπῆπιθποθ οὗ 

ἀεοηιαρφορες αἱ ΑΙΠθη5Β. ΤΠ ψγὰ5 {πῸ αἴγθοῖ ργοάποϊς οὗ 

16 ϑιισοθβϑῖνα γΘίουπ5. οὗ {ῃ6 σοηπϑεϊἰοη, ἴοὸ ΠΟ γα 

Πᾶνα 75 τοίειγεα. Νοῦ {παΐ {ῃς τίρῃΐ οἵ “ἴτεε βρβεοῦ 

(παρρησία) γγὰ5 Εχίο Πα 64 ἴο {Π6 πο] Ὀοάγ οὗ οἰ Ζοηβ, [8 

οὐ] Πναϊθα οἰαθβαβ θαρθη ἴο βίαπα δἹοοῦ ἔγοπὶ ΡΟ] ο5. ἂπά 

Ἰεῖς τῃ6 ΠεΙά το {π6 τῆοτε πϑραΥ δηα αἰϊβοοηϊθηϊθα βουσί, 

ἴῃ ΏΟΒΘ ΘΊΘΘΑαῪ Δι] Οη ἰπ6 ἀοιηαρορια ἰοαπΠα ΔΠΊΡ]6 

ΟΡΡογίπη ΠΥ ἕο [Π6 Ἔχοσοῖβα οὐ ΠῚ5 ῬΡεοι ΠαΥ ατίβ, Γεθ αῖηρ {Π6 

ἤδτης οἵ αἸδοοηΐεηΐ δηα βδογιποίηρ {Π6 νγε]ίατα οἵ 1Π6 ϑίαϊθ 

ἴο Ὀτίναίθ ἰηϊθγεϑίβ . “ὙΏΘ τοϑρθοία]α οἰ ]Ζθη5,᾽ 5ᾶγ5 [Οη, 

“ΚΕΘΡ 5116 ηο6 δηᾶ βίαπα δρατί, ἀθϑιηϊηρ [Ποϑ8 ΠΟ ΔϑΡΙτα 

ἴο οἤῆοο, ἀηα ἰμοΥΘΟΥ ᾿ποὰγ ῬΌΡ]Ις. σΘηβαγο, πὸ θαίζου ΤΠ 

[0015 ἔῸΓ {Π6ῚΓ Ραΐηβ᾽ (1]. σκοϑ--ὅοι). [Ι͂ἢ ἀθδ!ηρ ΜΠ 1 Ϊ5, 

85. ὙΠ ΟΙΠΟΙ 5] θοῖβ, Ἐπασ ρ᾽ 65. 15 ποῖ ἰνγαγβ σοηβίϑίθηϊ 

ἴῃ Πὶβ Ορίπίοπβ; Ὀὰὺΐ ἃ ΘΟΙΆΡΑΙΒΟη Οὗ νδῦίοιβ Ῥαβϑαρ 5 

ἴῃ 5 ΡΙαγβ [6 πᾶ ἴὸ 500.» {παΐ οὐ 1Π6 ὑῃο]8 ἢ ἴοοϊκ 

ἃ τηοάογαίε νον Ὀεΐνθεη {Π6 δχίγεπηθβ οὗ ΠΠΟΠΔΤΟΠΥ ΟΥ̓ 

ΟἸΙΡΆΤΟΗΥ Πα πη]0ῸὉ0 τὰ]6, ἀπ ὉΡΠΘΙα τΠ6 οἰαἰπιβ οἵ {πὸ 

ἀνθῦαρα Τ]4]6-0]855. οἰ Ζθη ἴο ἃ 5ῃδτα 1π {Π6 Δαπη] η]ϑίγα- 

το. ἨΗδ αἶβο τηδϊηΐδϊηβ [Π6 βΌ ΡΥ ΟΥν οὐ νἱτίποιβ. οοη- 

ἄποῖ ΟΥ̓  ΠΟΌΠΙΥ οὐ ὈΙΓΠ (εὐγένεια), ΜΝ 116 Π6 φατηϊ5. {Π6 

᾿πἤπρηος οἵ [ῃ6 Ἰαϊίοῦ ἀροὴ {86 σΠαγδοῖοσ δηα {Π6 {γυτῃ 

ΘΧΡΓΘΒΒΘΩ͂ ἴῃ [Π6 βαγίηρ Δίούδεσσε οὐδῆρε. 

1 566 Μαμαῖυ, 2} γοῤϊερις ἐγε Ογθοὰ ΠρίοΣγ, Ρ. 143. Δυίβίοι]!θ, δῬοϊέέζες, 

ν. 4.) ἴῃ ἀββουῖθαβ {μ6 “ τοηρτια ἀδιημαρόρτιοβ᾽᾽ οὗ ΠΪ5. οὐνγῃ {{πηὴ6 :---νῦν δέ, 

τῆς ῥητορικῆς ηὐξημένης, οἱ δυνάμενοι λέγειν δημαγωγοῦσι. 



ΤΝΤΚΟΔΌΟΤΙΟΝ. ΧΙΧ 

ΤῊΘ 7021 15 Δ Δα μΪΓα Ὁ]8 Βρθοϊ μηδ οὔ [Π6 γογιαγ ες ἀγαηια, 

οἵ νοι ΕυσΙΡΙ 65. νὰ. ν γί} ]γ τῃ6 Γοσπεσ, ὙΥ̓ παΐθνευ 

ΡΥΘΟΙ͂ΒΘ. {Ππ|6 6 ἸΔΥ Τἤοοβα ἴο δβϑίρῃ ἴοὸ {π6 

Ῥίαν, [15 σοηβίγαποιοη [016]5 αἱ Ἰδαϑὲ [Π6 τποῖο ΣΝ οὐ ταν 

᾿Ἰπηρογίαηξ οὔ 1ῃ6 σοηαϊοηβ Ἰαϊᾷ ἄονη ΒΥ 

( Αὐήβίοις ἴῃ [Π6 5ἰχίῃ σπαρίου οὗ Πῖ5. “Ζοοΐες ἃ5. [οὐμλϊηρ; [Π6 

Θββθητία]5 οὗ ἦγαφεάν. ΑΙΟΥ ἃ Ἰοσμηα] ἀθβηϊτοη (1Π6 Ργθοῖΐβα 

τη ηΐηρ; οἵ νψῃϊ ἢ Πὰ5 θδθη αἰβραῖΐβα) με ῥργοςθεβᾶβ ἰὸ βὰν: 

ἼΤῊς αἰἰγασίίνα ΡΟΥΟΥ οὗ ἱγταρθαν σΟηβϑίβ ἴῃ γεφοίμίϊογι 

(περιπέτεια) πὰ ᾿ΕΓΟ 071 (ἀναγνώρισις). ΤΠ [ὈΓΠΊΘΓ ΠΕ 

Θἰβθυμοτα ἀθῆποβ ἃ5. “ἃ ι ΤΈνοΥ54] οὐ 1ἴῃ6 σΟηβθαπθηοο5. οὗ 

Δ δοίίοη ἡ ἴο {π6 ᾿ορροϑίϊς 6 οἵἨ ψμαΐ 1μ6 ἄοεγ ἱπίπαθα. 

ΤΠ Οτδιιβα᾿β ΠῸ ἰ5 ἐπαδηρογθα ΒΥ [π6 ἀοίθοιϊίοη οὐ ΠΟΥ 

Ροῖ ἴο Κι] Τοη, ἀπα Πῖ5 νἱοΐθποθ ἰονγαγβ. ΠΟΥ [ἢ ΡῈ ΠΙΒΠΠΊΘηΐ 

ἴογ {Π6 αἰτϑπηρίθα οὐϊμγα Ὀτίηρϑθ [Π6 Ῥυίηΐα ἀροὴ {Π6 566 η6, 

ὈΥ ΠοΒΘ τηθᾶηβ ἴΠ6 τϑοοποϊ]αιίοη. ἢ Πἰδ Π]ΟΙΠΘΙ 15 

οἤδβοιθα. Αὐἱβίοι!θ Γαγῖπογ Οὔβοιναβ: ὙΠῸ θοϑὲ Κιπα οἵ 

γεσο ρον. ἰδ ὙΠΘΩ ΟΠ6 5 ἀθουξ ἴο 40 ἴῃ ἱβῃογαηος 50Π16- 

της; τῇ (Παΐ 15. ἰγγθιιθ ἰδ Ὁ ]6, ἀπ τϑοορηΐβθα [Π6. {τα ΈΠ Βοίοτα 

ἀοίηρ ἢ ΤΣ (δρεί. 14. 7, 9). ΑἸδβο ἰῃ [δ 70η, ἃ5. 8 Βᾶνθ 

ποίρα, [ῃ6. ρἱοῖ ἰ5 ργβαοιηίμαηΐ ἀπά ποῖ {Π6 οΠαγδοίοιβ ; 

ΠΩ [Πϊ5. Αὐἱβίοι!α. τηδϊηϊαΐηβ ἴο Ὀ6 {πΠ6 “5011 οἵ ἱἰταρϑᾶγ 

(6. 14). [ἰ ἰ5 ἴτ6 μαὶ (ῃ6 ΡΙαγ ἄοθϑ ποῖ θη ὩΠΒΔΡΡΙΥ, ἃ5 

ἸΏΔΗΥ͂ οἱ Ἐπυτὶρί θ᾽ ρίαγβ ἄο, ἴοσ υΒῖο ἢ τθαθοὴ Ατὐίβίουθ 

08115. ΠῚ τραγικώτατος τῶν ποιητῶν (13. 6). Βαϊ [Π15 15 οἵ 

τλΐποῦ ἱπηροτίαποθ, ργονιἀθα (Π6 βρβοίαϊοιβ [66 ]ηρ5 Πᾶνθ 

θδθη ἀν οχοϊϊβα απὰ ἤπα]}ν το! ονϑα ὃ. “ὙΠΘΓΘ 15,᾽ ΟΌΒΘΥν 65 

1 ἡ εἰς τὸ ἐναντίον τῶν πραττομένων μεταβολή Ζρεί. το. 3). 

3. 866 1]. 1402-1438. 

5.Τ| 6, ΒΥ ἴῃς ῥγόοθββ ἰογπιθᾷ κάθαρσις, ἃ πιθάϊοα] πηθίαρμοσ ἀθβου! δἰ ηρ᾽ 

Ὀ2 



ΧΧ ΤΝΤΚΟΡΌΟΟΤΙΟΝ. 

Ῥτγοίδϑβου (σα ηρ 6]] ἡ, “ἃ Ἰδῦρϑιὺ 56 ῆ86, ἴἢ ΜΏΙΟΉ Ἔν εν ἀταηηᾶ 

ταὶ 6415 ἴπ ἃ 56 Ὑ1 015 5ρ1ΓΠ ΜΠ Δ ΠΥ στθαΐ ἀϑρθοΐ οὗ Πα Πγδ1 

Π|6 ἀδβεύνεβ {Π6 παῖηδ οὗ ἱτασϑάγ. 

Ασοοταϊηρ ἴο «ποϊθηΐ Ηδ]]θπῖς ὑγααιτου. ἘΣΚΕΟΗΤΉΕΤΙΞ 

γγα5 [6 ὈυΠ να Κίηρ οἵ ΔΙΠΘη58---΄ ΕΘΟΠΙΠΕΙ5, 

ψγΠο τα Π{{11] Ἐατίῃ Ῥατθ, αἀηα Αἰἴῆθηα τραγθα 

Πα δεῖ 1ἢ ΠΟΥ τίοῃ [ΘΠῚΡ]6 αἱ ΑἴΠθηβ, ΜΠΘΓΘ 

ΑἸΠθηΐδη. γοῦῖῃ5 ἀρρθαθα ἢ ἢ οὔἤδηηρθ ἴπ 680 ἢ 

γριίυγηΐηρ γοαγ "ἡ Βαϊ τπ6 ἰοςὰὶ Αἰεὶς Ἰερεπά, τοαϊαϊθα Ὀγν 

ΑΡο]]οάοστιβ, πα α (βοῖορ5 (α]5ὸ ἃ βοὴ οἵ Εδυίῃ, ἃ5 ἀβηοίθα 

ὈγΥ ἢ “5ευρθηῦ δ 6011} ἴῃ6 ἢτβι Κίηρ οἵ Αἰξςα. Οθοτορ5 

Πα ἃ 80η ΕὙυϑιομίμοη αηᾶ ἴῆτεθ ἀδυρῃζετθ, Αρ]δατοβ. 

Ῥαηάτοβοβ δηα Ηδεῖβο, ἴο οβα παῦρα 1Π6 ἰηίαπε ΒΈΙΟΗ- 

ΤΗΟΝΊΤΙΒ, 580ὴ οὗ ΗἩδρμαοϑίιβ ἀπ ὅδθα απα ἔοβίει- "Πα οἵ 

Αἴῆθηα, νγὰβ σοιηηγ 64 ἢ’. Ηδ αἰἴεγναγάς οὐίαϊηθα της 

1ΠγΟΠ6 Δα] νγὰ5 ϑιισοθθαβα ὈΥ Ραπαϊΐϊοη, ηο Παα ἔν }Ὸ 5008, 

ἘΚΕΟΘΗΤΗΕῦΒ δΔη4 Βαΐθβ, ἴῃ [ΟΥΠΊΟΥ οἵ ΠΟ] νγὰ5 {Π6 

(δῖε οὕ σκεῦβα, Τῆϊβ νευβίοη οὗ [ῃ6 5ἴοτγυ, αἀορίβα Ὀγῃ 

ΒΓ ρΡΙ 65. ἴῃ τῆς 70», τηᾶκο5 Εσθοδίμοθιβ {Π6 ρταπάβοῃ οἵ 

ΕΟ ΒΙΠοηΐπ5. (1. 267); Βαϊ [Π6Ὺ ἀγα σθα]ν {Π6 βᾶτηθ ΡδΊβο 

ὈΠΑ͂ΘΓ 5]Π]|ΡΉΠῪ αἰβδγεπὶ παηλθθ, θην (85 αἰβδὸ 15 Εχυ- 

5] σΠΓΠ ΟΠ) {{{|65 οὐ Ῥοβϑίάοῃ, {με “ Ἐαυτἢ- 5 κου ̓  ( Ἐρεχθεύς), 

ΜΠ που {Ποὺ ὑγοτα δοίπα!]ν Ἰἀθητπθα. Νον Ῥοβείάοῃ 

Τιερθηᾷ οἵ 

ἘτξοδίΠ δι. 

οἰτηογ της το] θοῦ οὗὁἨ τηθη᾽β5 υαἱπᾶς ἔτοιη {μ6 ἀἰβέυσθαπος οαυβεα Ὀγ “ Ρἱξν 

δηᾷ ἔβαγ᾽ (7 οί. 6. 2}; οἵ, αἂ8 Ῥγοῖ. Βιυΐοποσ ἰηΐεγργοίβ ἱξ, ([Π6 ρυσρίηρ οἵ 

[Π6 δπιοίίοπβ {πϑτῦβοῖνεβ. ἔτοπὶ ἴΠ6 τρατο δηᾶ 5615} οἰθπιθπέ νυ οι 

οἸίηρσϑ ἴο {ΠΈΓὩ.---  γζεζοί δ᾽ ς 71.607} οὗ 1 οεΐγ, ῬΡ. 247. 248. 

1 σγέος 7γαρεάν, Ρ. 17. 

5 Ἡοιηεσ, 771. 11. 547-551. 

3. 566 ποῖ οῃ ]. 260 ἴοτ [Πε βἴοτυ οἵ [Π6 ἴὮτϑθ βἰβίθυβ. 



ΤΝΤΕΝΟΡΦΟΌΤΙΟΝ. ΧΧῚ 

ἃηα Αἴμεδηα νεῦα Οὔ ΒΊΠΑΠΥ αἱ νατίαηος, ᾿δίηρ Υἶνα]β ἴογ {πὸ 

ῬΟΒΘΘβϑίοη οἵ ἴη6 Ασσορο!ῖβ, δοοοσγάϊηρ τὸ τῃ6 νν6]1-Κπόν 

Ιεβεῃᾷ. ὩὙΠΕΙ͂Γ ϑαθβθαιθης γαοοηο Πα Ομ. ὑγὰ5. ΒΥ ΠΊΟ] 564 

Ὀγ {ΠΘῚΓ Ἰοϊηϊ ΟΥΒὮΙΡ ΜΠ Π τῃ6 Ρῥτβοϊηοίβ. οἵ [πΠ6 Ἐτθοῆ- 

1ῃθι), πη ὨΪοἢ {πὸ {τάθηΐ δηα τῆς οἰϊνε-τεθ σεῖο θοῇ 

Ῥγαβουνϑά. 

[Ετεοβίμοιιβ νγα5. ΒΘΠΘΓΔΠ]Υ σι ρροββα ἴο Ππᾶνο 5μῃαγθᾶ ἴῃ {Π|6 υγοσβθῃὶρ οἵ 

ΑΤἴΒεπᾶ ἴῃ τμ6 θυ] αϊπρ Κπονν α5 ἴμε Εσθοβίμεισα, Βαϊ [Π6 ἀἰβοονεῖν 

Ὀγ Ὥγ. Τυγρίεϊα, ἴῃ 1885, οἵ ἴῃ Γουηάδίοηβ οὐ ἀποῖθοῦ θ Ρ]6, πηα]το5 

ἴξ Ῥσόθαθ]ς {μαὶ (Πΐ5, απᾶ ποῖ [8 ΕτεοβίΠααπι, ννα5 {ΠπῸ ἀποίθηξ τθαρ] 8 

οὐ Αἴπεπα Ῥο]ίαβ. Ιΐ νναβ ἀδϑίτογεα ὈγῪ (Ὡς Ῥειβίαπβ, θεΐ αἱ Ἰθαβί 

Ῥατία!]ν τοραῖτ. ἌΝ ΏΘη {6 παν το Ρ]6, {πΠ6 Ῥδυίηθηοη, ννα5. Πηϊβῃ θα 

ἴη 438 Β.6., ἴΠ6 ΤΟΓΠΊΘΙ ΟΠ6. νγα5 ἀδβϑίσῃπαίθα ὅ ἀρχαῖος ναός, ἀηὰ (ἢ 

ἘχοοΒίμθιτη ᾿ἴβε! ἢ νγαθ ταϑίογθα βοτὴθ ὑϑαῖθ ἰαΐθι, ΤΤῊϊ5 (ῃθοτυ, ἴ 

οοτγγθοῖ, ἰοπθ τὸ 5ῃον {παὶ Αἴῆθπα ταῖπεῦ ἴδῃ Ἐτθο ἢ θι5 Πα θθθη 

ἴῃς ἀοπιϊπαηι ἀεὶΐν, ἀηα σοηβοσίθ ὑν ἢ [Π6 Ἰεροπα τεργαβθηιηρ (ἢς Ἰαίίοσ 

45 ΒΟΥ [οβίοσ- ἢ 1]4.--- 7γέλοίονγ, ῶ5ς., οὐ ““πείοριέ ἐλέη, ὈΥ Μτ5. Ν᾽ ουτδ]] 
δηᾷ Μ|55 Ηδτγίβοη, ΡΡ. 502- 500.} 

ΤῊ 5ἴογυ οἵ ἴῃ6 θιτῃ οἵ ἘτΟΒΙ ΠΟΙ 5 15. ἱπΠροσίδηϊ ἃ5 ἃ 

τα τ Πΐοα] ταργαβθηϊαϊίοη οἵ [η6 Ὀοαβίβα “ δυτοοἢ- 
᾿ ς Βιίσιἢ οὗ 

τποηγ᾽ οὗ [ῃ6 Αἰμβηΐαηβ, αηα οἵ [ἢ σοηποχίοη. κοι πορίας, 

οἵ τῆς Ετθομίμοίααθ ψ ἢ {ΠΕῚγ ραΐτοη ρος 685. 

ΠΕ ἱποίάεης οὔ {Π6 “ΟΠ οϑῖ,᾿  μϑγθίη [ῃς ἰΐαπὶ τνὰ5 Ρ]δσθά 

ἀπαᾶεγ ἴῃ6 σαδγ Ἰαη5} 10 οἵ {Π6 τῆγθα ἀδιρ τ ουθ οὕ δοτορβ, 

νγὰ5 ἡ Πᾶΐ 15 ἰουτηθα δη “ δειϊοϊορίοαὶ ᾿ὑ Ἰερεηα, ἴο Θχρίαίη τη 8 

Θσουϊε τἰΐααὶ οἵ ἴῃς “Ζγεεῤλογία, ἴῃ ΠΟ Πα  ἀθη5. οαγγθα 

ἡ τΠεῖγ Πθαᾶ5 οουίαϊ τη Πγϑίθυοι5. ΟὈ]θοῖβ, σίνθη {Π6η} ὈγῪ 

τη 6 Ὀγθβϑίοβϑβ οὐ Αἴμεπα, ἃ Θ ΠΟ] οβθα ἴῃ Ομ θϑίβ οὐ θαβκοίϑ ὅὶ 

ΤΠεθ6 (ΠΕΥ οοηνεγθά ἴὸ ἃ ῥγεβοῦ θα δροῖ θεῖον της 

1 Ἔχοιη αἰτία, “ οαιδε ̓  οὐ “ οτἱρίη ᾿; ἤθῆος σεήζοίοςγ»Ἅ αἷτηθ. αἵ ἱγαοίηνσ 

τῆς οτρίὶπ οἵ αἢ αποίθηϊ Ἰορεηα ἔγομὶ οχίβιϊηρ σογε μη ἶθ5 δηα οἰβίοτηβ, 

53 Ῥδυβδηΐδβ, ἱ. 27. 



ΧΧΙΪ ΤΝΤΕΚΟΠΌΟΟΤΙΟΝ. 

ΑΟΥΌΡΟΙΙ5. ψιπουϊ Κηονίηρ μας νὰ οοπίαϊ θα {πογείη. 

ΤΠΘ. παρ Ἑρσεφόροι (Δ ΘΑΙῪ [ΟΠ οἵ ᾿Αρρηφόροι) οἸΘατὶν 

ΡοΪηΐβ ἴο {Π6 (1 1Π|685. 5ἰβίευ Ηοῦβα  {πΠ6 ΟἿΪΥ (ΑἸ Γἃ] οης ἡ, 

Ῥαηάγοβοβ, νγὰ8 Ποποιγθάῖ ΜΠ ἃ 5ῃγίηθ. δα]οϊηϊηρ τς 

ΒΥΘοΒίΠθιη). ΤΕ 15. ᾿πηρουίαπὶ το οὔβοενο {παῖ ἴΠ6 ΠαΠΊ65 

ΟΥ̓ 811 τ1πΠ6 [ἢγεα 5ἰβίειβ. ΕΘ. ΟἹ ρΊ ΠΑ ΠΥ {{Π165 οὗ ΑἸΠΘΠα, 50 

1παΐ {Π6 5βἴουυ πγιϑδὲ ἢανα θθθη ἱπνεηϊθα αἱ ἃ {πῆ ΒΘ πο ὶτ 

ΘΟΠΠΘχίοη ΜΠ {Π6 ροάᾶοθβα πα Ὀδθθὴ Ἰοηρ [ογτροίίθη. 

ΠΟ τον οἵ Τ)6]ρῃϊ ἰὰν αἱ {π6 ἴοοϊ οἵ δῇ διῃρῃ! πϑαΐτο 

οἵ τόοῖκβ, ονθυμδηρίηρ {Π6 νϑ]]οὺ οὗ {πη6 ΡῬ]εἰβίας 

ἀνοιῳ Δ η4 Κπον ἃ5 {πΠ6 ῬΗδθατααθβ. ΤΠΐβ8 ΜΆ} Π|Κὸ 

Θϑοαυρηηθηΐ ἰ5. οἱείς. αὔοιΐ πλιᾶνναυ πο ὕο 

Β[ΠΡΘηαοιι5. ΟΠΠΠ5. ΜΠ ΡΘαΚΘΩ 5ῈΠΊΠ}115. (δοιράδες, 1. 714, 

δισσαὶ πέτραι, 1. 1126), ὈΥ͂ ἃ ΠΔΙΓΟΥ͂ βσΌΓΡΘ, αἱ (πΠ6 τηοιτἢ οἵ 

ΜΠ ΙΟἢ τίβθϑ5 1[Π6 [Ἀπηθα (βία! δη βρτίηρ. ὙΤῊΘ ἐθμρ]6 ἢ 

115 58οὐ ΘΠΟΙΟΒΌΓΘ νγὰ5 1η [Π6 ΠΡΡΕῚ Ρατί οἵ {Π6 ἴονη, οἴοβα 

ἘΠΕἅΘΡ {Π6 Ῥῃαρατσίααθϑ, 'θονο ΜΉΘ, ἴο τΠ6 πουῃ-Θαβί, 

τουνεγθα {Π6 Ἰοίν βαμηηγ οὗ ῬαΓΠ 5515. 

ΤῊ {τάνθ! θυ Ῥαπβαηΐαβ, ὙΠῸ νἱϑι θα ΤΟ ΙΡὮΪ ἴῃ τῃ6 βεοοπα 

ΟΘΠΓΟΓΥ Α. Τ)., ΘΠυΠΘταΐθ5 ἥν ϑισοθϑδῖνα [6 ΠΡ165.. ὙΠῸ 

Πυδὲ [ἢτθ ἀγα τηνι οὶ ; [Π6 ἰοτγῚ ἢ 15. 1Π6 ομα βαϊᾷ ἴο παν 

θθθη ἔουηάθα ὈΥ ΑΡΟ]]Ο ἴον 5ἰαγίπρ {πὸ Ῥγίμοῃ, πᾶ 

ὍῬαΠ ὈΥ Ττορποηΐιβ ἀπ Αραπιθᾶθθ ὙΠῸ ΒἴΟΥΥ 15 το] αἵ 

16 Π0]6 νγὰ5 ἀθβίσογβα Ὀγ ἔτ ἴῃ 548 Β.6., ἀπ νὰ τϑῦα] 

αθοις 499 ὈΥ ἃ ἄδοτεε οὗ {π6ὸ Απιρῃϊοίγοηβ οὗ ΤΠ ΙΡΗΪ ἴον 

1 Ἐυτὶρίθ5 λα κο5. ΠῸ 580} αἰβεϊποίίοη, θὰϊ τοργοβθηῖβ ΑἸ} {π6 οἰβίθυς 

85 ἱπνοϊνοῦ ἴῃ τὰς οτἴπιρ ἀπαᾶ ἰἴ5 ρα ἰβῃπιθπὶ (11. 373, 274). 



ΤἸΝΤΕΟΡυΟΤΙΟΝ. ΧΧΠΪ 

τΠ6 βυπὴ οὗ 300 ἰα]θηίβ (2,3 75,9οοο). Τῆς οοπίταοι ψγὰ5 ρίνεη 

ἴο [6 ΠΥ οὗ τῃ6 ΑἸομπηαθοηΐάδθ, {πΠῸ ἀγομίϊεος Ὀεὶπρ 

ΒΡΙΠΊΠάττ5. οἵ (οτίηεῃ. ΤῊ Πδνν [ΘΠ Ρ]6 νγὰ5. οἵ {π6 Ποτῖς 

ΟΥ̓Θγ, νυ ἹΓἢ ΘΟΙ ΠῚ 5 4} ΓΟ ΠΩ, 5Ϊ᾽χ αἴ ἐδ ἢ 6 ης, ἀπ ργοῦδΌ]ν 

τΠϊτίθθη δἱοηρ ΘΔ ἢ 5146. ΤΠΕ τοηΐ νγὰ5 οἵ Ῥαγίδῃ τηαγθ ]6 ; 

ἴῃ6 Ρβαϊπιθηῖθ ψαῦα δαουπεα νυ] βου]ρίμγοβ, οὴ6 τϑρτα- 

Βϑηςτηρ ΑΡΟΪΟ Αὐΐθηβ ἀπ {Π6 βϑιηρ ὅπη, [Π6 ΟΥΠΟΥ, 

Ποηγ515 πα ἢϊ5 αἰϊεπάδηΐς ΒΑσοΠαΠα]5. ΟἿ {Π6 τηδίορεβ 

ΜΈΓ 50 ΠΡ ΠΓΘα ταργοβθηΐαίοηβ οἵ {Π6 νἱοΐογίθ5 οἵ {πε ροάς 

ΟΥ̓́Θ Θαυτῃ-θΟΓη τποηϑβίουβ, Η  σδο] 65 5αγίηρ {Π6 Ηγάχγα, Ζειι5 

Δ η4 Μηηδ5, ΜΠ ΤηΔ ΠΥ ΟἴΠΘΓΒ, ἃ5. ἀθβου θα ἴῃ {πὸ “Ζαγοάμς 

οὗ τῃ15. ρίαν 5. Τῆτουρῃ (ῃ6 πρόναος ΟΥ ναϑίίθι]ε νγὰ5 

Θηϊογϑα {ῃ6 ναός (εὐ α), ἴῃ ΏΙΟΠ βἰοοα δῇ Αἰίαγ οἵ Ῥοβείάοῃ, 

ὙῚΓΠ ϑἰαΐαθ5 οἵ ὕνο οἵ {πεῸὸὶ Βαΐδθβ, αηα οἵ Ζειβ ἀπα ΑΡρο]]ο, 

ΓΟΡΓΘϑθηἰθα ἃ5 αὐ ΐειβ οὗ ἔαίβ. δῖα ἴοο, οὐ εἶδα ἴῃ τῇς 

αἀγνώενι 561, νγὰβ 1Π6 ἑστία ΟΥ 5Δοτθ Πϑαγίῃ ἀπα {Π6 

“ηδνο]-ϑἴοηθ ὅ᾿ (ὀμφαλός) ν] ἢ ἃ ρο] θη βαρ]θ οα Εἰ ΠῈΓ 5146. 

Τη τῆς ἤοοῦ οἵ ἴῃς σάγνζνηι ἴΠΘγῸ γὰθ ἃ ἤθϑασο ἴῃ {Π6 τοῖς, 

Ιεδαϊηρ ἴο ἃ ϑιθιίθιγαηθαη οΠμα8η). Ονϑῖ (Πϊ5 ομαϑιὴ δίοοά ἡ 

της {προά, οὐ. βίο ἰῃ6 Ῥυίηΐα 5αΐ, ἰπ Πα] ηρ {Π 6 γαρουΓ5 ᾿ 

τπαΐ ᾿ἰββδιθα ἔγοη ἴΠ6 ἀδθρίη5. Ὀθηθαῖῃ πα ῥγοάπορα τΠῃς 

ΡΓοΡβίϊς ἔγθηζυ. 

1 ΤῊς τὰ]ς νναβ ἴο ἢανς ἔννῖοα ἃ5 τη ΔΎ ΟΟΙ ΠΤ] Π5 Ὁ]Οηρ' ἴμ6 5465. δ5 ἴῃ 

1τοηΐ, ἀπ ὁΠ6 ΠΟΤῈ (ΟΥ ἷπ 50ΠῚ6 οα565 916 1635), ΘΟπ πίη ἴῃ [Π6 ΘΟΥΠΟΓ 

Οὐ] αΤηΠ5. --ὐλζεί, Αγ’. 5.ν. ΤΈΜΡΕΟΜ. 
3 ὝΠοΙο ἰδ ἃ βίουυ (πΠαὶ Επτίρί4θβ. οπος νἱβίιθὰ Το ΙρΡἢΐ, α8. οὴς οἵ ἃ 

βοῖθοϊ Ῥαπᾷ οἵ γοιίῃβ δὲ ἃ 50] 6 πη [δϑεϊνα]. Τ 50, [15 νίϑί τηαν Πανὸ 

βυρροκίεα (Π6 τηϊπαΐα ἀδβοτ ριίοη ἴῃ (π6 20» οὔ τῆς ἰθιηρ]ς δηᾶ ἴΐ5 

ΘΗ ΓΟΏΒ. 
3 866]. 5, ποΐδ. 80 ΟἸοηπιδᾶς Ναοΐβ, (ῃς 5ἰΐβ οὔ τὴ8. ϑθνυθὴ ΟΒυτομ 65 

οὔτῃς 5μαηποη, νγαβ ἀποίοη!!ν οα]]οα {ΠῸ ὁ Νανε]᾽ οἵ Ἰτε]απά. 



χχὶν ΤΝΤΚΟΏΌΟΟΤΙΟΝ. 

[ΤῊ δχοαναίίοῃϑβ αἱ ΤΠ) ε]ρηϊ, θεραη ἴῃ [ῃ6 ϑρηίηρ οἵ 1803 ὑπᾶρθγ {Π6 

βιρευϊπίθπάθηςε οἵ Μ. Ηομιο]]α, ἀϊγθοῖοσ οἵ {π6 Ζἰοίδ ἤγαρραΐδε αἵ 

ΑἸΒ6η5, τὸ ἴῃ δοίϊνε Ῥιόρτοθθ Βαϊ δι που ρἢ πδὴν ἱπιροτίαπίὶ ἀΪ5- 

σογευῖθ5 μαννα θθθὴ τηδᾶθ ψἹΐπῃ τΠ6 σϑδογοὰ ργθοϊποίβ, [μ8 δχοαναίίοη οἵ 

τὴς ἴδια ρ]Ὲ οὗ ΑΡοὶ]ο ἰΐβε] Πα5. Εἰ[πουῖο ργονεὰ αἰβαρροϊηςίηρ, “Νοῖ 

ΟἿ τηθδίορε, ποΐ ἃ δαριηθπί οἵ [ῃ6 {τ|6ΖῈὲ οὐ {π6 ρβαϊπιθηΐβ. Πα5 Ὀθθὴ 

ἀἰβοονεσεᾷ.. .. πὸ ἴταφα ἢα5 Ὀθθὴ οππαᾶ οὗ (Π6 τηδγθ]ε ἕαςαᾶς εγθοϊεᾶ 

ὈΥ ἴῃς ΑἸοπιδεοηΐᾶδθ.... Βαξ (ῃς 5ἷζε ἰ5 ΌΥ πὸ πιθᾶηβ δχβδιυβίβα, ἀπ 

τῃῆ6. οοπῃεϊπηπαίίοη οὗ ἴῃς νγοῦκ Μ1} θὲ ανναϊϊεα ἢ {ῃ6 σταϑαίαβε 

ἰηζογαβί 1. 

ΤῊΘ Οὔδοὶα ἴῃ ῬΥΪΠ  ἶν 6 Εἰ Π165 τγὰ5. ἴῃ {Π6 ἸΟΙηΐ ῬΟββ}ββίοη 

οἵ Ῥοβείάοη «πὰ τῇς ἀοάάεββ οἵ δ. 

Ασοογάϊηρ ἴο ΑΟΒΟΠΎ]5, Ζ μηηδριαες τ--ὃ, ααθα 

γγὰ5. 5 οοο θα ὈΥῪ ὙΠΘΠΠ5, [Π6 ταργοβθηΐαϊνα οὐ παΐαγαὶ 

Ἰανν ἀπ ογάθσ. Νεχὶ οαπῆθ ῬΏοΟΘΌα, ηοῸ ἀε]νεγθα {Π6 

ΟΥ̓Δ οΪ6 το ῬΏΟΘΡι5 ΑΡΟ]]ο. Βαϊ [Π6 γα! οηα] δοοοιηΐ νὰ 5 

παῖ ῬΠΟΟΡι5. Πα ἰάθη {Π6 οἴδο]ς ποτὰ Θαθα ἀπα ἴΠ6 

ΟΒιΒοηίαη. ρονγεῖβ ὈῪ ἴοτοθ, αἴτει. 5ἰαγίηρ 186 ᾿Βαυρθηΐ 

Ῥγίμβοη ὑπὸ ρυατάθα τῃ6 5ῃτίποῦ ὙΠ ἰἴῆτοε θαυ] δϑῖ 
τΘ 1 ρ165 θεϊοηρ το [5 ταν τ α] ροτὶοά, ἀηα 1μ6 ἀδϑίσιοιίοη 

οἵ 1ῃ6 βαυῃ-θοτη Ργίμοη 5 565 {ΠπΠ6 ἱπἰγοαποίοη οὗ 

ἃ ῬΌΓΟΥ δηα ὈΓΙΡΏΓΟΙ ΟΡ. 

ὙΠ τῃῈ ΑΡΟΙ]Πη6 εδές αἱ ΤΠ ΙΡΗΪ ννὰ8. ἀϑϑοοίαϊθα {παῖ 

οἵ Το γϑι5. [Ιἢ ἴῃ6 δαίλας (]. 396) [Π6 δ] απο οἵ 1Π8 

ὑνγὺ ΟΥΡΊΠΔΙΥ αἰνὰ] ἀθιτο5. 15 ρὑγεαϊοιθα ἃ. ΤΏΘΙΓ ἀΠΪΟη 15 

ΘΟ ἸΘα ἴῃ τη6 Ἰερθηα ΠΟ ἢ μηδ ἌΡΟΙΙΟ. ἃ Ῥατίποῦ ΜΠ 

ΠΕ Οὔδοῖε. 

Ἰ ἙΤΟΠ δῃ Διτο]6Ὲ οἡ 7)εϊῥλὴ ἴθ τη6 Λέγιοίοενλ Οεμέμ7}) ἴοτ ἘΦ. 

1805. 

3 ΤῈΪβ ἴ5 ἴῃς νευβίοη οἵ τῇς Ἰερεηᾶᾷ αἀορίθα ὃν Επτὶρίε8. ἰπ 1π6 
ΟΒοστιβ ἴῃ Ζῤλ. ἐρηι Ζαπγῖς (11. 1234, ὅζο.), μοτα [6 ἱπέαπε ΑῬΡΟΙ]ο σοπη- 

ΡΙαίῃς ἰο Ζειιβ οἵ ἴμε ἱμῆμπειοε οἵ ὕδθα Ὁ. “ἀγεᾶπη ογϑοὶεβ,᾿ αἰτοῦ 586 

Βαᾷ θβεθὴ ουβίεά ἔγοῖῃ [ῃ6 5ῃσίηθ. 

3. 866 ποΐβ οἡ ]. 550. 



ΤΝΤΚΟΡΌΟΤΙΟΝ. ΧΧΥ 

ΠΙοηΥβιι5 ἴῃ 1ἴΠ6 σουβῃϊρ οὗ τῃ6 ΠεΙρῃϊς βῃσγίηθ, απ ας 

ΒΥΤΩΟἸἰ5θ ἃ ὈΥ {π6 τορτγεβθηϊαϊίΐοη οἵ Βαςοπιβ ἀπα ἰδ 

αἰϊοπάδηὶς ΤΉγίαθβ οὐ τῇς νψϑϑίοτη ρεαϊμηθηὶ οἵ ἰῃὸ 

6 ΙΏΡΙ6. 

Ῥυομλ {ῃ6 6πα οὗ ἴῃ βἰχίῃ σθηΐισυ οὐνγαγ5 {Π6 ρογεγη- 

θηΐ οὗὁ [Π6 ἴθιηρ]6 νγὰβ ἴη {πε παπᾶς οὔ {π6 Τ)ε]ρῃϊδηβ. 

(δία ΠΟΌ]6 [ἈΓ1]165 Βα ρου πο πθα 16 δατμηϊηϊβίγαϊίοη οἵ 

τῃ6 ογδοὶα ἦ ; οἵ ἴπ6β86 ἤνε οὔ {π6 οἱάδβὶ ᾿Ἰἰπθαρα ἴοοῖ ρτθοα- 

ἄξηςθ, ἴτῸπὶ ΠΟ ἴΠ6 ἥνα ῥτθϑίβ οα θα Ὅσιοι γγ6γ6 σΠοβθη. 

ΤῊΘ οτᾶδθυ οὗ {ΠΕ ῚΓ βούνίοθ νγὰβ ἀθίθυμηϊηθα Ὀγ Ιοῖ. ὙΤΠ656 

Βρατα {π6 υἱἱοταπσαβ οἵ {π6 Ῥυίῃΐα ἀπα ἀ 6] γογθα {Πθ πὰ ἴῃ 

1πὲ6 110 1016 ἔουτη ἴοὸ {Π6 ἱπα ΓΟ 5 δὲ {Π6 5ῃσηθ. Α βεηρίαὶ 

58 ΟΥΙΠ 6 νγὰ5 ἢγϑί οἤεγθα, ἴο ἀϑοογίαϊη Ὀγ {ΠῸ οπηθη5 ὙΠΘΙΠου, 

[ῃ68 ΔΎ νγὰβ [ὰνοῦγα Ὁ]6 [ῸΓ σοηβυ ηρ {Π6 σοά. Τῇ ποί, (8, 

᾿π] τ νὰ 5 ἀΘ οιγθα ἴο ἃ ΠΊΟΓΕ ΔΒΡΙ οἴοι5. Οσσαβίοη ; ΟἰΠου- ἷ 

56 {Π6 ογαοὶα ου]α εἰτΠοὺ ποί θῈ ρίνβη αἵ 81], οὐ ἴ φίνθῃ, 

γγὰ5 πουρηϊ ΠΚΕΙΥ το Ρύονα πη] 5] θα ηρ. τ 

Τῃ ΘΑΙῪ {ἰπ|65 ἴΠ6 οταο]α να σοπϑα θα ΟἾΪΥ ΟὔΟΘ ἃ Υ6 8 

Πα ὉΡοη πηδίζουβ οὐ τθὰ] ἱπηρογίαηοθ, Βαϊ ὈΥ ἄδρτθεβ {Π6 

Οοσαβίοηβ ἴου σοπϑυϊταίίοη. γΕγΘ Πλ}] 1164 ἀπα {Π6 τηοϑί 

{τὶ νίαὶ “Πα θϑείοηβ ΕΓΘ ΘῈ τ 64 ἴο (Π6 Ῥγιῃΐα ἴου βοϊξίοη. 

ΤῊΪ5 σταᾶυαὶ ἀθίθγογαιίοη 15. ἄπιθ, Ραγιν ἴο {π6 ρστονίηρ 

Ῥορυ]αγίγ οὐ {ῃ6 ογδοϊθ, ψ Βῖ ἢ νγὰ5. ΘΟηβα] 64 ὈῪ ῥτγίναϊθ 

Ῥδβοηϑβ Οἡ ἴΠ6 ΟΥΑΙ ΠΑΤῪ αἤαϊγβ οἵ ΠΠδ, Ῥαγον το 1Π6 Ἰπογθᾶδ6 

οὗ ΡΟΙ τῖοΔ] αηἰ πχοβί [65 ἴῃ [ῃ 6 5ανθγαὶ βίαΐθβ, 50 {Παΐ [Π6 ὁσᾶοὶθ 

ΠΟ Ἰοηρογ σοπεϊηπι64 ἱπηρατίία] ἀπα οἴζεη ἱπουγγβα [ῃ6 ΟΠατρο 

οἵ ἐὰνουτγ ἴϑη. ΤῊΘ ΡΤ ΠΟΙΡΑ] ΟὈ]θοῖ ΠΟΝ γὰ5. ἴὸ διρηηθηΐ 

τ ὑγθα ἢ οὐ {Π6 ϑῃτίπθ ὈΥ οοβίν οἤδτγίηρθ ; ἤθποθ {ΠῸ 

1 ΤΉΘθο ατὸ ἰθιπθὰ ἀριστῆς (1. 416), κοίρανοι (1. 1219), ἄνακτες 

1252). 



ΤῊΣ Ῥγοϊορῃθ (πρόλογοϑ) 15 411] {Παΐ ρατὲ οἵ ἃ ρίαν νῃΐοῖ ργεοθᾶες 

ἴπῸ ἤτϑι επίταπος οἵ ἴῃς Ομοτιβ. [τ ἴθ σϑηθγα!Πν τεοϊζε ΡΥ ἃ βἴπρῖθ 

αοΐοτ, Ὀπὲ ἱπ [15 Ρ᾽αΥ ἰἰ 15 ἀἰν  ἀεα Βεΐνγεαη {ῃς επίγαηοα βρεεοῦ ὈΚ 

Ἡσπη65 δηα {π6 ᾿γυῖοα] “ τηοηοαγ ᾿ οὗ Ιοη. 

ΤῊ6 Ῥϑτοᾶμπβ (πάροδος), οἵ “ Ραβϑαρε-ϑοηρ,᾿ γὰ5 5ιηρ ὈΥ {Π6 ΟΠ οττ5 

Μ}1Ὸ «ἀναποῖηρ ἴο {Π6ὶσ ΡΊαςοθβ, οτἱρίηδ!]ν ἰπ ἀπαραθβίϊο (συ --Ὁ ΟΥ̓ 5οτη6 

ΒΙΤΉΪΔΥ ΤηΘαβι16, ἴο ΔΟΟΟΙΠΡΑΠΥ͂ ἴΠ 6, τπᾶσο, ὍΤὴ6 ΟἾΠΘΙ οὔ οταὶ οὐαβ, 

5πηρ ΡΥ {πῸ ΟΠοτιβ ἴῃ {πεῖν " βιδίίοη ̓  ἴῃ [π6 οτομοβίγα, ὑγεστα οδ]]θᾶ 

Βϑὐαδίταδ, (στάσιμα). 

Ἐ!ρϑιβοᾶϊο (ἐπεισόδια), οὐ “ ερ᾿Ξοᾶεβ,᾽ δ7δ 411 {Π6 Ῥοτγίϊοπβ ᾿πίθγνθηϊης, 

Ῥεΐνγβεπ σοτηρ]είβ οὐθβ οἵ {6 Οβοσιβ; ἴπ ΟΕ ψοσγᾶβ, ἴῃς αζαίοσπε. 

νΜΪοἢ πον οσπηβ [Π6 τηδίη ρατί οἵ πε ρίαν, θα νγὰθ οὐ᾽ σίπα!ν ὅπ 

ἰπβεσίίοη Ὀείνγεθη [Π6 οἤμοΥα] Θοηρ5. 

Τῆς χοᾶ (ἔξοδος), “ εχϊὶζ,᾽ ΟΥ σοποϊϊηρ 506 Π6, 5 411 {Παΐ (Ο]]ονν5 

186 Ἰαϑὲ σῥαβέγιογ, Ἠανίηρ ΠῸ ΘΠ ΤΑ] οὐδ δῇοσ 1. 

Τῆς ΟΒοττιβεβ {Ππϑιηβεῖνοϑ (πη] 655 [ΠΘΥ ΕΓ ΘΓΥῪ 5Βογ) γετε ἀϊν  ἀοα 

ἰηῖο Θ΄ ΤΟΡΙΘ (στροφή) «πᾷ ΑἸ βύτοΡ ΗΘ (ἀντιστροφή). ὙὍΤΠδ σἦγοῤἧε 

γγὰ5 ϑηρ ΒΥ ἴῃ6 ΟΠἸοτῖβ ὙἘ1]|6 τηονίηρ ἴῃ οπὲ αἰτεοίΐοη ἴτουὰ Ἰεἴς ἴοὸ 

τίρης ἐονγαγβ (Π6 5146 οἵ {π6 οτομδβίγα, [Π6 αγεζϊσέγοῤλε ἀυτίηρ ἃ τονθῦβα 

ταονειπθηΐ ἴο 1Π6 Ἰεῆ. ὙΗῈ πιείτο ἱπ {Π6586 ἔνγο ἀϊνίβίοπβ 5 τααᾶε ἴὸ 

ΘΟΙΤΟΒΡΟΠΔ, Εἰ ΠῈῚ ὈΥ 5ἰγαῖ αν ἰδεῖ οὐ {Π6ὶγΓ βαπϊναϊθπίβ, ἃ5 ΒΡΟπάθθ5 ἴο 

ἀδοῖν]β οὐ ἀμαρδδβίβ, ἸΤΟΟΠ6 65 ΟΥΓΓ ἴδηι] ἴο {τ ὈΤΔ ἢ 5, ἀπᾶ {πὸ Κα. 

Αἢ ἘΡοάΘ (ἐπῳδός), οτ “ αἴϊεν-βοῃρ, ἰβ ϑοπιθιτηθϑ αἀαθά ἴῃ ἃ αἰ οσεπί 

τηδίγα, ΟΠ π]ηρ᾽ [Π6 ΘΠ ΟΓᾺ] οάθ. 

Α τεοῖ Ρῥ]αὺ νγαβ πο αϊνϊἀεα, Πκ6 οὐγ τηοάδθτπ Ρ]αυβ, ἱπΐο δοίβ δῃᾶ 

506 η65. Βιΐ 411 [Πς βαγ!οῦ ροτίϊοη, ἃ5 ἴα 5 {π6 ἢτϑε " ερίβοᾶβ, τηδὺ θὲ 

ἰαῖκθη ἃ5 δαυίναϊοπί ἴο ἃ ἢσγβί δοῖ, ἴῃ6 τεηηαϊπίπρ δοίβ θδίηρ ΤΈΡτα- 

βοηξεᾷ Βγ {π6 βυσοαεββίνα ΑΕ εζεοαΐα, νγᾺ}}]6 1Π6 δπίγαποθ οἵ ϑδοὴ ἱτηροτίαηϊὶ 
ὉΠαγαοίοσ ταν ΡῈ οοπϑίἀθγρα ἴο τηατῖς {μ6 Ρερὶπηΐηρ οἵ ἃ πεν 506 Π6. 







ἊΙΟΘΈΓΣΙΣ: 

Κρέουσαν τὴν ᾿Ερεχθέως ᾿Απόλλων φθείρας ἔγκυον ἐποίησεν ἐν 

᾿Αθήναις" ἣ δὲ τὸ γεννηθὲν ὑπὸ τὴν ἀκρόπολιν ἐξέθηκε, τὸν αὐτὸν 

τόπον καὶ τοῦ ἀδικήματος καὶ τῆς Χοχείας μάρτυρα λαβοῦσα. τὸ 

μὲν οὖν βρέφος ἝἙἝἭἍρμμῆς ἀνελόμενος εἰς Δελφοὺς ἤνεγκεν" εὑροῦσα 

δ᾽ ἡ προφῆτις ἀνέθρεψε. τὴν Κρέουσαν δὲ Ξοῦθος ἔγημε" συμμα- 

χήσας γὰρ ᾿Αθηναίοις τὴν βασιλείαν καὶ τὸν τῆς προειρημένης 
᾿ - ’ὔ » Φ ΄“ » » ΄ . ᾿ ᾿ 

γάμον ἔλαβε δῶρον. τούτῳ μὲν οὖν ἄλλος παῖς οὐκ ἐγένετο" τὸν ὃ 

ἐκτραφέντα ὑπὸ τῆς προφήτιδος οἱ Δελφοὶ νεωκόρον ἐποίησαν. 

ὃ δὲ ἀγνοῶν ἐδούλευσε τῷ πατρί. 
ἡ σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν Δελφοῖς. 

Β2 



ΘΚΑΜΑΤῚΘ ΡΕΚΘΒΘΟΝΑΕ. 

ἨΕΕΜΈΒ. 

ΙΟΝ, γη2γι2 5167. οΥ “1 2οἦίο αὐ 7) εἰλέ. 

ΠΚΕῦϑΒΑ, αατσλίογ οΥ Ἐγεολέλειες, ἑαΐε ξέγι" οΥ «4 ἐλέγιο. 

Χύτηῦϑβ, λμοδαα οΥ Ογεια. 

Ῥαβθασοοαῦϑ, αλ' οἱαῖ γεξαζ7ι67. ογ ἐλε Μα»εὶν ο7 Εγεολήλοιες. 

ΒΕΚΥΨΑΝΤ οἵ (7εῖδα. 

ῬΥΤΗΙΑ, 214 φγοῤλοίεδς 97 .41οὐίο. 

ΑΤΗΕΝΑ. Υ 

ΟΗΟΕῦΞΒ 97 λαγιαηιαζαό)ς, αἰζεγιαἴζγ, τῤογι Ογειέδα. 



ΓΟ Ν, 

1. ῬΕΟΤΟΘΌΤΕ. 

(ϑοθπα : 2) )ηογιέ ογ ἐλε ἠεγιῤίε οΥ “Α2οἤο αὐ ΤΠ οῤἧέ. 

Τίπια : ἐαγῖν »"ογγιῖγισ. 2 71:167. ἨΈΚΜΕΒ.) 

ΕΡΜΗΣ. 

ἔλτλας, ὅ χαλκέοισι νώτοις οὐρανὸν 

θεῶν παλαιὸν οἶκον ἐκτρίβων, θεῶν 

μιᾶς ἔφυσε Μαῖαν, ἣ μ᾽ ἐγείνατο 

“Ἑρμῆν μεγίστῳ Ζηνί, δαιμόνων λάτριν. 

ἥκω δὲ Δελφῶν τήνδε γῆν, ἵν᾿ ὀμφαλὸν Ξ 

μέσον καθίζων Φοῖβος ὑμνῳδεῖ βροτοῖς 

τά τ᾽ ὄντα καὶ μέλλοντα θεσπίζων ἀεί. 

ἔστιν γὰρ οὐκ ἄσημος Ἑλλήνων πόλις, 

τῆς χρυσολόγχου Παλλάδος κεκλημένη, 
οὗ παῖδ᾽ ᾿Ερεχθέως Φοῖβος ἔζευξεν γάμοις 1ο 

βίᾳ Κρέουσαν, ἔνθα προσβόρρους πέτρας 

Παλλάδος ὑπ᾽ ὄχθῳ τῆς ᾿Αθηναίων χθονὸς 

Μακρὰς καλοῦσι γῆς ἄνακτες ᾿Ατθίδος" 
ἀγνὼς δὲ πατρί, τῷ θεῷ γὰρ ἦν φίλον, 

γαστρὸς διήνεγκ᾽ ὄγκον" ὡς δ᾽ ἦλθεν χρόνος, 15 

τεκοῦσ᾽ ἐν οἴκοις παῖδ᾽ ἀπήνεγκεν βρέφος 

εἰς ταὐτὸν ἄντρον οὗπερ ηὐνάσθη θεῷ 

Κρέουσα. κἀκτίθησιν ὡς θανούμενον 

4. Βαάμαπι ἴον Ἑρμῆν, μεγίστῳ ὅζς. 



6 ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

7] 3 5 , 5. “Α ΄ κοίλης ἐν ἀντίπηγος εὐτρόχῳ κύκλῳ, 

προγόνων νόμον σώζουσα τοῦ τε γηγενοῦς 20 

᾿Εριχθονίου κείνῳ γὰρ ἡ Διὸς κόρη 
ε 

φρουρὼ παραζεύξασα φύλακε σώματος 

δισσὼ δράκοντε, παρθένοις ᾿Αγλαυρίσι 

δίδωσι σώζειν" ὅθεν ᾿Ερεχθείδαις ἐκεῖ 
΄ Ν ΝΜ 5 , νόμος τις ἔστιν ὄφεσιν ἐν χρυσηλάτοις 25 

Ν 

τρέφειν τέκν᾽. ἀλλ᾽ ἣν εἶχε παρθένος χλιδὴν 
,ὔ , 3... ὧν «- “ 

τέκνῳ προσάψασ᾽ ἔλιπεν ὡς θανουμένῳ. 
ἐ « 

Η . κ᾿ Ἂς. 
καί μ᾽ ὧν ἀδελφὸς Φοῖβος αἰτεῖται τάδε 

“Ὦ, σύγγον᾽, ἐλθὼν λαὸν εἰς αὐτόχθονα 

κλεινῶν ᾿Αθηνῶν, οἶσθα γὰρ θεᾶς πόλι", 30 

λαβὼν βρέφος νεογνὸν ἐκ κοίλης πέτρας 

αὐτῷ σὺν ἄγγει σπαργάνοισί θ᾽ οἷς ἔχει ῃ τὴ ΡΥ Χ 
» [ὦ 

ἔνεγκε Δελφῶν τἀμὰ πρὸς χρηστήρια 
Ἁ Ν ΕΥ̓ ᾽ -“" ’ ᾿ς τ “ 

καὶ θὲς πρὸς αὐταῖς εἰσόδοις δόμων ἐμῶν. 
ν᾽ ᾽ “ Α᾿ “-“ 

τὰ δ᾽ ἄλλ᾽, ἐμὸς γάρ ἐστιν, ὡς εἰδῇς, ὁ παῖς, 3 ϑι 
ἡμῖν μελήσει. Λοξίᾳ δ᾽ ἐγὼ χάριν 

πράσσων ἀδελφῷ πλεκτὸν ἐξάρας κύτος 
Μ ," ν “" ΄ ὶ ἔ ἤνεγκα καὶ τὸν παῖδα κρηπίδων ἔπι 

-“ Χ) 5 ΄ ΄ 

τίθημι ναοῦ τοῦδ᾽, ἀναπτύξας κύτος 
« Ν “3 ᾽ὔ « « Ὶ “-“ εἱλικτὸν ἀντίπηγος, ὡς ὁρῷθ᾽ ὁ παῖς. 49 

κυρεῖ δ᾽ “ἅμ᾽ ἱππεύοντος ἡλίου κύκλῳ 

προφῆτις εἰσβαίνουσα μαντεῖον θεοῦ" 

ὄψιν δὲ προσβαλοῦσα παιδὶ νηπίῳ 

ἐθαύμασ᾽ εἴ τις Δελφίδων τλαίη κόρη 

λαθραῖον ὠδῖν᾽ εἰς θεοῦ ῥῖψαι δόμον, 4 “" 
ὑπὲρ δὲ θυμέλας διορίσαι πρόθυμος ἦν" 

οἴκτῳ δ᾽ ἀφῆκεν ὠμότητα, καὶ θεὸς 

22. φύλακε ἴον φύλακας Ῥοτβοπ. 24. ἔτι Βατιοβ (ἀεί ΕἸ 516). 
38. Δελφῶν ἴοτ ἀδελφῷ Ἐείϑκε. 40. ὁρῷθ᾽ ἴον ὁρᾶσθ᾽ ϑιοαϊῖσοτ, 
41ι. ἅμ᾽ ἱππεύοντος ἴοτ ἀνιππεύοντος Μαθρτανα, 



ΙΩΝ. 

συνεργὸς ἦν τῷ παιδὶ μὴ ᾿κπεσεῖν δόμω:. 

τρέφει δέ νιν λαβοῦσα τὸν σπείραντα δὲ 

οὐκ οἷδε Φοῖβον οὐδὲ μητέρ᾽ ἧς ἔφυ, 

ὁ παῖς τε τοὺς τεκόντας οὐκ ἐπίσταται. 

νέος μὲν οὖν ὧν ἀμφὶ βωμίους τροφὰς 

ἠλᾶτ᾽ ἀθύρων ὡς δ᾽ ἀπηνδρώθη δέμας. 

Δελφοί σφ᾽ ἔθεντο χρυσοφύλακα τοῦ θεοῦ 

ταμίαν τε πάντων πιστόν, ἐν δ᾽ ἀνακτόροις 

θεοῦ καταζῇ δεῦρ᾽ ἀεὶ σεμνὸν βίον. 

Κρέουσα δ᾽ ἣ τεκοῦσα τὸν νεανίαν 

Ξούθῳ γαμεῖται συμφορᾶς τοιᾶσδ᾽ ὕπο. 

ἦν ταῖς ᾿Αθήναις τοῖς τε Χαλκωδοντίδαις 

οἱ γῆν ἔχουσ᾽ Ἐῤβοΐδα, πολέμιος κλύδω" 

ὃν συμπονήσας καὶ ξυνεξελὼν δορὶ 

γάμὼν Κρεούσης ἀξίωμ᾽ ἐδέξατο, 

οὐκ ἐγγενὴς ὦν, Αἰόλου δὲ τοῦ Διὸς 
γεγὼς ᾿Αχαιός χρόνια δὲ σπείρας λέχη 
ἄτεκνός ἐστι, καὶ Κρέουσ᾽: ὧν οὕνεκα 

ἥκουσι πρὸς μαντεῖ᾽ ᾿Απόλλωνος τάδε. 

ἔρωτι παίδων." Λοξίας δὲ τὴν τύχην 

εἰς τοῦτ᾽ ἐλαύνει, κοὐ λέληθεν, ὡς δοκεῖ. 

δώσει γὰρ εἰσελθόντι μαντεῖον τόδε 

Ξούθῳ τὸν αὑτοῦ παῖδα, καὶ πεφυκέναι 

κείνου σφε φήσει, μητρὸς ὡς ἐλθὼν δόμους 

γνωσθῇ Κρεούσῃ, καὶ γάμοι τε Λοξίου 

κρυπτοὶ γένωνται παῖς τ’ ἔχῃ τὰ πρόσφορα. 

Ἴωνα δ᾽ αὐτόν, κτίστορ᾽ ᾿Ασιάδος χθονός, 

ὄνομα κεκλῆσθαι θήσεται καθ᾽ “Ἑλλάδα. 

ἀλλ᾽ εἰς δαφνώδη γύαλα βήσομαι τάδε. 

τὸ κρανθὲν ὡς ἂν ἐκμάθω παιδὸς πέρι. 
ὁρῶ γὰρ ἐκβαίνοντα Λοξίου γόνον 

τόνδ᾽, ὡς πρὸ ναοῦ λαμπρὰ θῇ πυλώματα 

“Ἢ 

585 

ύο 

65 



ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

δάφνης κλάδοισιν. ὄνομα δ᾽, οὗ μέλλει τυχεῖν, 8ο 
Ἴων᾽ ἐγώ ἔσφε πρῶτος ὀνομάζω θεῶν. 

(Εατέ ἨΕΒΜΕΒ.) 
(2 γι2672. ΤῸΝ 2 )ογε ἐλο ἐδγεῤἴεο, αΖέογιεϊραῖ ὧν σοληδ ο7 71ε 

7)εἰῤλέαγι γιοὖϊε5.) 

ΙΩΝ. 

ἅρματα μὲν τάδε λαμπρὰ τεθρίππων" 
ἥλιος ἤδη λάμπει κατὰ γῆν, 
ἄστρα δὲ φεύγει πῦρ τόδ᾽ Ἐὰπ᾽ αἰθέρος 
εἰς νύχθ᾽ ἱεράν, 88 
Παρνησιάδες δ᾽ ἄβατοι κορυφαὶ 
καταλαμπόμεναι τὴν ἡμερίαν 

ἁψῖδα βροτοῖσι δέχονται. 
σμύρνης δ᾽ ἀνύδρου καπνὸς εἰς ὀρόφους . 
Φοίβου πέτεται. ὃ 9 
θάσσει δὲ γυνὴ τρίποδα ζάθεον 
Δελφίς, ἀείδουσ᾽ “Ἕλλησι βοάς. 

ἃς ἂν ᾿Απόλλων κελαδήσῃ. 

(70 ἐλε 2 εἰῤλέα»ις.) 

ἀλλ᾽ ὦ Φοίβου Δελφοὶ θέραπες, 
τὰς Κασταλίας ἀργυροειδεῖς 95 
βαίνετε δίνας, καθαραῖς δὲ δρόσοις 
ἀφυδρανάμενοι στείχετε ναούς" 
στόμα τ᾽ εὔφημον φρουρεῖτ᾽ ἀγαθόν, 
φήμας τ᾽ ἀγαθὰξςὁ 

“ . 7 ,ὔ τοῖς ἐθέλουσιν μαντεύεσθαι 199 
γλώσσης ἰδίας ἀποφαίνειν. 

ι, σφε ααα 1,. Τϊπάοτῇ (νιν 85041.). 83. κάμπτει ΒαάΠ απ ἴτοηι 
Μάύβρτανα. 84. ἀπ᾽ αἂὰ ΒΑΔ". πῦρ᾽ τόδ᾽ (οἁ. Ῥα]., πυρὶ τῷδ᾽ εἀά. 
ὅγ, ἡμερίαν ἴον ἡμέραν ( ἀηΐοτ. 90. πέτεται ἴοι πέταται Μιιερ. 
οϑ. εὐφημεῖν (οτ εὔφημοιν Ξυρρ. ΒΑΔ. φρουρεῖν 1,. Τϊπᾷ. 



Τ᾽ Α ΤΩΝ. 9 

« Ὁ - ’ ἃ . μι 

ἡμεῖς δὲ πόνους οὺὃς ἐκ παιδὸς 

μοχθοῦμεν ἀεί, πτόρθοισι δάφνης 

στέφεσίν θ᾽ ἱεροῖς ἐσόδους Φοίβου 
Ν ἤ « -“" ἕ καθαρὰς θήσομεν ὑγραῖς τε πέδον 1οΚ 

ῥανίσιν νοτερόν, πτηνῶν τ᾽ ἀγέλας, 
αἱ βλάπτουσιν σέμν᾽ ἀναθήματα, 

τόξοισιν ἐμοῖς φυγάδας θήσομεν" 

ὡς γὰρ ἀμήτωρ ἀπάτωρ τε γεγὼς 
, ᾿ ὁ τοὺς θρέψαντας 11Φ 

Φοίβου ναοὺς θεραπεύω. 

ἄγ᾽ ὦ νεηθαλὲς ὦ στροφή. 

καλλίστας προπόλευμα δάφνας, 

ἃ τὰν Φοίβου θυμέλαν 
σαίρεις ὑπὸ ναοῖς ἐτ' 

κήπων ἐξ ἀθανάτων, 
ἵνα δρόσοι τέγγουσ᾽ ἱεραὶ᾽ 

τὰν ἀέναον παγὰν 

ἐκπροϊεῖσαι 
μυρσίνας ἱερὰν φόβαν, 12Φ 

ἃ σαίρω δάπεδον θεοῦ 
παναμέριος ἅμ᾽ ἀελίου 

πτέρυγι θοᾷ 
λατρεύων τὸ κατ᾽ ἣμαρ. 

ὦ Παιὰν ὦ Παιάν, 125 

εὐαίων εὐαίων 
΄ ν ῳ “ “- 

εἴης, ὦ Λατοῦς παῖ. 
«ἃ 

τ » ΄ φ 5 [2 

καλόν γε τὸν πόνον, ὦ ἀντιστροφή. 
΄“΄ 7 

Φοῖβε, σοὶ πρὸ δόμων λατρεύω 

118, ῥυτὰν ἴοτ τὰν ΕἸχ. 120. μυρσίνας θ᾽ Βαάῃ. 



ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ 

τιμῶν μαντεῖον ἕδραν" τ3Ὁ 
Ν ᾽ ε “ὦ 

κλεινὸς ὃ ὁ πόνος μοι 

θεοῖσιν δούλαν χέρ᾽ ἔχειν, 

οὐ θνατοῖς ἀλλ᾽ ἀθανάτοις" 

εὐφάμους δὲ πόνους μοχθεῖν 

οὐκ ἀποκάμνω. 138 

Φοῖβός μοι γενέτωρ πατήρ! 
Ν ’ Ν ΕῚ “ 

τὸν βόσκοντα γὰρ εὐλογῶ! 
Ἷ Ν τὸ δ᾽ ὠφέλιμον ἐμοὶ πατέρος 

»ν , ὄνομα λέγω, 

Φοίβου τοῦ κατὰ ναόν. 140 
: Ἂ 
ὦ Παιὰν ὦ Παιάν, 

3 εὐαίων εὐαίων 
Μ Ἂν “ “-“ 

εἴης, ὦ Λατοῦς παῖ. 

ἀλλ᾽ ἐκπαύσω γὰρ μόχθους 

δάφνας ὁλκοῖς, 145 

χρυσέων δ᾽ ἐκ τευχέξων ῥίψω 

γαίας παγάν, 

ἂν ἀποχεύονται 

Κασταλίας δῖναι, 

νοτερὸν ὕδωρ βάλλων, 

ὅσιος ἀπ᾿ εὐνᾶς ὦν. τϑ5 

εἴθ᾽ οὕτως ἀεὶ Φοίβῳ 
λατρεύων μὴ παυσαίμαν, 

ἢ παυσαίμαν ἀγαθᾷ μοίρᾳ. 

ἔα ἔα. 
φοιτῶσ᾽ ἤδη λείπουσίν τε 

πτανοὶ Παρνασοῦ κοίτας" 155 

αὐδῷ μὴ χρίμπτειν θριγκοῖς 

128. τὸ ἔογ τὸν Μυβσ. 151. ἀεὶ ἴογ ἄρα ΕἸπι5 



ΙΩΝ. 

᾽ :] 7 ν 
μηδ᾽ εἰς χρυσήρεις οἴκους. 

μάρψω σ᾽ αὖ τόξοις, ὦ Ζηνὸς 

κῆρυξ, ὀρνίθων γαμφηλαῖς 

ἰσχὺν νικῶν: 

ὅδε πρὸς θυμέλας ἄλλος ἐρέσσει 

κύκνος" οὐκ ἄλλᾳ 

φοινικοφαῆ πόδα κινήσεις : 

οὐδέν σ᾽ ἃ φόρμιγξ ἃ Φοίβου 
, ’, ς»’ 5 ψν σύμμολπος τόξων ῥύσαιτ᾽ ἄν" 

πάραγε πτέρυγας, 
λίμνας ἐπίβα τᾶς Δηλιάδος" 

" πο χ ς 7 αἱμάξεις, εἰ μὴ πείσει, 

τὰς καλλιφθόγγους δάς. 

ἔα ἔα" 

τίς ὅδ᾽ ὀρνίθων καινὸς προσέβα; 
΄- ε Ν ᾽ δ 

ἡμῶν ὑπὸ θριγκοὺς εὐναίας 
"“καρφηρὰς θήσων. τέκνοις ; 

ψαλμοί σ᾽ εἴρξουσιν τόξων. 
Ψ 

οὐ πείσει; χωρῶν δίνας 
τὰς ᾿Αλφειοῦ παιδούργει 
μ , Ν 
ἢ νάπος ἴσθμιον, 

ὡς ἀναθήματα μὴ βλάπτηται 

ναοί θ᾽ οἱ Φοίβου. 
δ΄ Δ“ κεἰ “- 

κτείνειν δ᾽ ὑμᾶς αἰδοῦμαι 

τοὺς θεῶν ἀγγέλλοντας φάμας 

θνατοῖς" οἷς δ᾽ ἔγκειμαι μόχθοις, 

Φοίβῳ δουλεύσω, κοὐ λήξω 

τοὺς βόσκοντας θεραπεύων. 

(Εαἐ ΤΟΝ.) 

168. αἱμάξω σ᾽ Μαβρ. 

Χ 

τύο 

τό 

170 

"»“ 
γα σι 

180 



τ᾽ 

(62 156 (ΗἨΟΚῦϑ. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

1. ῬΑΒΟΌΘΥΞ. 

7Ζεν 2655 Τρ 7γογιξ ογ 116 γδηη 76 771 

εογιογοαζίοι, ααἰγεγΖ) 116 σοι ίμγε5.) 

ΧΟΡΟΣ. 

οὐκ ἐν ταῖς ζαθέαις ᾿Αθά- 

ναις εὐκίονες ἦσαν αὖ- 

λαὶ θεῶν μόνον, οὐδ᾽ ἀγυι- 

ἀτιδες θεραπεῖαι" 

ἀλλὰ καὶ παρὰ Λοξίᾳ 

τῷ Λατοῦς διδύμων προσώ- 

πων ἕκαλλιβλέφαρον φῶς. 

ἰδοὺ τάνδ᾽ ἄθρησον, 
Ἷ “ .“ Ε 
Λερναῖον ὕδραν ἐναίρει 

χρυσέαις ἅρπαις ὃ Διὸς παῖς" 

φίλα, πρόσιδ᾽ ὄσσοις. 

ὁρῷ καὶ πέλας ἄλλος αὐ- 

τοῦ πανὸν πυρίφλεκτον αἴ- 

ρει τις ἂρ᾽ ὃς ἐμαῖσι «μυ- 

θεύεται παρὰ πήναις 

ἀσπιστὰς ᾿Ιόλαος, ὃς 

κοινοὺς αἰρόμενος πόνους 

Δίῳ παιδὶ συναντλεῖ; 

Ν Ν , ἀν; 

καὶ μὰν τόνδ᾽ ἄθρησον 
΄ ν υ - πτεροῦντος ἔφεδρον ἵππου 

τὰν πῦρ πνέουσαν ἐναίρει 

τρισώματον ἀλκάν. 

180. καλλιβλέφαρον ἴοτ καλλίφαρον ϑ'οΑ]. 

στροφὴ τῳ 

185 

100 

" 

ἀντιστροφὴ α΄. 

195 

200 

ἄς. 



ΙΩΝ. 13 

τα , ΓῚ . ΄ 
παντᾷ τοι βλέφαρον διώκω. στροφὴ β΄. 

’ 

σκέψαι κλόνον ἐν Ττείχεσι 2οὅ 

λαΐνοισι Γιγάντων. κ΄ 

ὧδε δερκόμεθ᾽, ὦ φίλαι ἜΣ 

λεύσσεις οὖν ἐπ᾽’ ᾿Εγκελάδῳ 

γοργωπὸν πάλλουσαν ἴτυν ; 210 

λεύσσω Παλλάδ᾽ ἐμὰν θεόν. 

τί. γάρ, κεραυνὸν 

ἀμφίπυρον ὄβριμον ἐν Διὸς 
ε [᾿ ’ὔ 

ἑκηβόλοισι χερσίν ; 

ὁρῶ, τὸν δάϊον Μίμαντα 

πυρὶ καταιθαλοῖ. 215 

καὶ Βρόμιος ἄλλον ἀπολέμοισι 

κισσίνοισι βάκτροις 

ἐναίρει Γᾶς τέκνων ὁ Βακχεύς. “ 

(70 ΤΟΝ, αῤῥεαγέγιρ" αὐ ἐλε ζόγηζίες αοο07..) 

ΧΟ. σέ τοι τὸν παρὰ ναὸν αὐδῶ" ἀντιστροφὴ β΄. 

᾿ς θέμις γυάλων ὑπερβῆ- 220 

ναι λευκῷ ποδί γ᾽ ἀκ 
1ῶ. οὐ θέμις, ὦ ξέναι. 

ΧΟ. οὐδ᾽ ἂν ἐκ σέθεν ἂν πυθοίμαν----; 

Ιῶ. αὔδα" τί θέλεις ; 
ΧΟ. ἂρ ὄντως μέσον ὀμφαλὸν 

γᾶς Φοίβου κατέχει δόμος ; 
1ῶ. στέμμασί γ᾽ ἐνδυτόν, ἀμφὶ δὲ Γοργόνες. 

χοῦ. τύκαισι στιη., πτυχαῖσι Μαβρ. 208. αἀά γυναῖκες ΒΔᾺΉ. 

218. τέκνων ἴοτ τέκνον Ἡττη. 221. ποδὶ βηλὸν (βαλὸν) Ἡδτπι. 

(Ὀιπ4.) Μϑ5. ποδί γ᾽. 222. Μ589. πυθοίμαν αὐδάν ; ΤΩ. τίνα δὲ 

θέλεις ; οοτγ. Ηδγηι. 224. ἐνδυτὸν ἴον ἐνδυτὸς Μυβσ. 
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ΧΟ. 

ΟΣ 

ΧΟ. 

ΤΩ: 

ΧΟ. 

ΤΩ, 

ΧΟ. 

1Ω. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

“ ᾿ ; 99. σ᾿ 

οὕτω καὶ φάτις αὐδᾳ. 22 
σι 

᾿ Ν 5 ’ὔ ὰ Ν ’ εἰ μὲν ἐθύσατε πέλανον πρὸ δόμων 

καΐ τι πυθέσθαι χρήζετε Φοίβου, 

πάριτ᾽ εἰς θυμέλας, ἐπὶ δ᾽ ἀσφάκτοις 
΄ , Ἂς “ ᾽ ᾿ , 

μήλοισι δόμων μὴ πάριτ᾽ εἰς μυχόν. 

ἔχω μαθοῦσα" Ε : [9] 

θεοῦ δὲ νόμον οὐ παραβαίνομεν" 

ἃ δ᾽ ἐκτός, ὄμμα τέρψει. 
- "] “ Ν Β »ν 

πάντα θεᾶσθ᾽, ὅ τι καὶ θέμις, ὄμμασι. 

μεθεῖσαν δεσπόται με θεοῦ 

γύαλα τάδ᾽ εἰσιδεῖν. 
ε Ν ᾿ Ψ' , 

ὃμωαὶ δὲ τίνων κλήζεσθε δόμων ; 

Παλλάδος ἔνοικα τρόφιμα μέλαθρα 235 

τῶν ἐμῶν τυράννων. 

παρούσας δ᾽ ἀμφὶ τᾶσδ᾽ ἐρωτᾷς. 

111. ἘΊΕΒΤ ἘΡΡΕΙΒΟΏΤΙΟΝ. 

(ρέεγ ΟΒΈῦΒΑ. 7101 κομγέφομείν αὐἰαίγέσδες λέγ.) 

γενναιότης σοι, καὶ τρόπων τεκμήριον 
τὸ σχῆμ᾽ ἔχεις τόδ᾽, ἥτις εἶ ποτ᾽, ὦ γύναι. 

γνοίη δ᾽ ἂν ὡς τὰ πολλά γ᾽ ἀνθρώπου πέρι 

τὸ σχῆμ᾽ ἰδών τις εἰ πέφυκεν εὐγενής. 240 
ἔα' 

ἀλλ᾽ ἐξέπληξάς μ᾽, ὄμμα συγκλήσασα σὸν 

δακρύοις θ᾽ ὑγράνασ᾽ εὐγενῆ παρηίδα, 

ὡς εἶδες ἁγνὰ Λοξίου χρηστήρια. 

τί ποτε μερίμνης εἰς τόδ᾽ ἦλθες, ὦ γύναι ; 

οὗ πάντες ἄλλοι γύαλα λεύσσοντες θεοῦ 245 

χαίρουσιν, ἐνταῦθ᾽ ὄμμα σὸν δακρυρροεῖ ; 



ΙΩ. 

ἘΡ. 

ΙΩ. 

ἘΡ, 

1Ω, 

ΚΡ. 

ΙΩ. 

ΒΡ' 

1Ω, 

ΚΡ. 

1Ω. 

ἘΡ. 

ΙΩ. 

ἌΡ. 

ΙΩΝ. ὩΣ 

ΚΡΕΒΟΥ͂ΣΑ. 

ὦ ξένε, τὸ μὲν σὸν οὐκ ἀπαιδεύτως ἔχει 

εἰς θαύματ᾽ ἐλθεῖν δακρύων ἐμῶν πέρι: 

ἐγὼ δ᾽ ἰδοῦσα τούσδ᾽ ᾿Απόλλωνος δόμους 

μνήμην παλαιὰν ἀνεμετρησάμην τινά" 2 
οι ο 

οἴκοι δὲ τὸν νοῦν ἔσχον ἐνθάδ᾽ οὖσά που. 
5. , πάν ας ὦ τλήμονες γυναῖκες" ὦ τολμήματα 

θεῶν. τί δῆτα ; ποῖ δίκην Ἑἀνοίσομεν. 
᾽ “ 4 ») 7 ΕῚ , εἰ τῶν κρατούντων ἀδικίαις ὀλούμεθα ; 

ιὸ σι σι τί χρῆμα ὅδ᾽ ἀνερεύνητα δυσθυμεῖ, γύναι ; 

οὐδέν᾽ μεθῆκα τόξα' τἀπὶ τῷδε δὲ 

ἐγώ τε σιγῶ καὶ σὺ μὴ φρόντιζ᾽ ἔτι. 

τίς δ᾽ εἶ; πόθεν γῆς ἦλθες ; ἐκ ποίου πατρὸς 

πέφυκας ; ὄνομα τί σε καλεῖν ἡμᾶς χρεών ; 

Κρέουσα μέν μοι τοὔνομ᾽, ἐκ δ᾽ ᾿Ερεχθέως 60ο 

πέφυκα, πατρὶς γῆ δ᾽ ᾿Αθηναίων πόλις. 

ὦ κλεινὸν οἰκοῦσ᾽ ἄστυ γενναίων τ᾽ ἄπο 
τραφεῖσα πατέρων, ὥς σε θαυμάζω, γύναι. 

τοσαῦτα κεὐτυχοῦμεν, ὦ ξέν᾽, οὐ πέρα. 

πρὸς θεῶν ἀληθῶς, ὡς μεμύθευται βροτοῖς-- 5:65 

τί χρῆμ᾽ ἐρωτᾷς, ὦ ξέν᾽ ; ἐκμαθεῖν θέλω... 

ἐκ γῆς πατρός σου πρόγονος ἔβλαστεν πατήρ; 
᾿Εριχθόνιός γε τὸ δὲ γένος μ᾽ οὐκ ὠφελεῖ. 

ἢ καί σφ᾽ ᾿Αθάνα γῆθεν ἐξανείλετο ; 

εἰς παρθένους γε χεῖρας, οὐ τεκοῦσά νιν. 270 

δίδωσι δ᾽, ὥσπερ ἐν γραφῇ νομίζεται ; 

Κέκροπός γε σώζειν παισὶν οὐχ ὁρώμενον. 

251. ἐκεῖ βαρρ. Βατρεββ. ἔσχον ἴοτ ἔχομεν ϑίερῃ, οὖσά περ Ἡδεττη. 
258. ἀνοίσομεν ἴοτ ἀνήσομεν Μυρ. 254. ὀλούμεθα ἴοτ ὀλοίμεθα 

Μαζί ίδα. 255. δ᾽ αἀὰ Μαίι. (χρῆμ᾽ ἀνερμήνευτα Νατοῖκ). 
258. ποίου πατρὸς ἴοτ ποίας πάτρας 1,. Τὐϊπάοτί. 



ΚΡ. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

Ν ΄“ “ -“ -“ 

ἤκουσα λῦσαι παρθένους τεῦχος θεᾶς. 
. “ ᾿ “ , 

. τοιγὰρ θανοῦσαι σκόπελον ἥμαξαν πέτρας. 
τιν . 
ειεν 

τί δαὶ τόδ᾽ ; ἂρ᾽ ἀληθὲς ἢ μάτην λόγος ; 
,ὕ ἁν φϑψνν “ ᾿ ᾿Ὶ » ’ .« 

. τί χρῆμ ἐρωτᾷς ; καὶ γὰρ οὐ κάμνω σχολῇ. 

πατὴρ ᾿Ερεχθεὺς σὰς ἔθυσε συγγόνσυς ; 
Υ εἾ 7 ΄ “ 

ἔτλη πρὸ γαίας σφάγια παρθένους κτανεῖν. 
Ν 8.9 , “ ᾿κ 

σὺ δ᾽ ἐξεσώθης πῶς κασιγνήτων μόνη 
, Ν Ν "ὐ » Ρ Ἷ βρέφος νεογνὸν μητρὸς ἣν ἐν ἀγκάλαις. 

Ἂν “ , εἶ , 4 
πατέρα δ᾽ ἀληθῶς χάσμα σὸν κρύπτει χθονός ; 

Ν 7 7 ᾽ 2 [4 

. πληγαὶ τριαίνης ποντίου σφ᾽ ἀπώλεσαν. 

Μακραὶ δὲ χῶρός ἐστ᾽ ἐκεῖ κεκλημένος , 
᾿ ἈΠ) - 7ῳ. “ τ. ’ 

. τί δ΄ ἱστορεῖς τόδ᾽ ; ὥς μ᾽ ἀνέμνησὰάς τινος. 

. τιμᾷ σφε Πύθιος ἀστραπαί τε Πύθιαι ;“ 

. τιμᾷ, Ἔτί τιμᾷ ; μήποτ᾽ ὥφελόν σφ᾽ ἰδεῖν. 

τί δέ; στυγεῖς σὺ τοῦ θεοῦ τὰ φίλτατα ; 
. οὐδέν" Ἐξύνοιδ᾽ ἄντροισιν αἰσχύνην τινά. 

πόσις δέ τίς σ᾽ ἔγημ᾽ ᾿Αθηναίων, γύναι ; 

. οὐκ ἀστός, ἀλλ᾽ ἐπακτὸς ἐξ ἄλλης χθονός. 
7 ᾽ -“ »" ΄ ᾿ 

τίς ; εὐγενῆ νιν δεῖ πεφυκέναι τινά. 

ς Ξοῦθος, πεφυκὼς Αἰόλου Διός τ᾽ ἄπο. 

καὶ. πῶς ξένος σ᾽ ὧν ἔσχεν οὖσαν ἐγγενῆ ; 

. Εὔβοι᾽ ᾿Αθήναις ἔστι τις γείτων πόλις" 
“ ΠῚ “" « , ΕΠ ε ΄ ὅροις ὑγροῖσιν, ὡς λέγουσ᾽, ὡρισμένη. 

΄ Ν “Ὁ 7 

ταύτην ἔπερσε Κεκροπίδαις κοινῷ δορί. 

ἐπίκουρος ἐλθών, κᾷτα σὸν γαμεῖ λέχος ; 
. φερνάς γε πολέμου καὶ δορὸς λαβὼν γέρας. 

Ν » Ν ᾽ .’ ΩΝ ᾿ Ζ 

σὺν ἀνδρὶ δ᾽ ἥκεις ἢ μόνη χρηστήρια; 

280 

285 

299 

295 

σὺν ἀνδρί: σηκοὺς δ᾽ “δένστρέφει Τροφωνίου. 399 

286. Μ55. τιμᾷ τιμᾷ ὡς ὅζο. οοττ. Πόττα, (τιμᾷ σῴε ΒαΔἢ., τιμᾷ γ᾽ 
ἄτιμα Ναυοῖ). 288. ἐύνοιδ᾽ ἴον ξέν᾽, οἶδ᾽ Ὑ τιν ἰτ. 3οο. σηκοῖ» 
Βατπεβ. ἐνστρέφει εἀά,, ὑστερεῖ Βαϊ. (Μ55. εὖ στρέφει). 
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ΚΡ 
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ΙΩ. 

ΚΡ, 

ΙΩΝ. 

΄. Ν Δ 

πότερα θεατὴς ἢ χάριν μαντευμάτων ; 

κείνου τε Φοίβου θ᾽ ἐν θέλων μαθεῖν ἔπος. 
“ ᾽ “ “ »“ Ε] ἡ ΄' δ 

καρποῦ ὃ ὕπερ γῆς ἥκετ᾽, ἢ παίδων πέρι; 
ΝΜ δὰ ρ ᾽ Ν ᾽ ᾽ Ἂ ἄπαιδές ἐσμεν, χρόνι᾽ ἔχοντ᾽ εὐνήματα. 

᾽ 

οὐδ᾽ ἔτεκες οὐδὲν πώποτ᾽, ἀλλ᾽ ἄτεκνος εἶ; 

ὁ Φοῖβος οἷδε τὴν ἐμὴν ἀπαιδίαν. 
“- “ ε Ν ᾽ ᾽  ΥΡΎ τὰ ᾽ “ 

ὦ τλῆμον, ὡς τἄλλ᾽ εὐτυχοῦσ᾽ οὐκ εὐτυχεῖς. 

σὺ δ᾽ εἶ τίς κι ὥς σου τὴν τεκοῦσαν ὦλβισα. 

τοῦ θεοῦ καλοῦμαι δοῦλος εἰμί τ᾽, ὦ γύναι, 
᾿ ,ὔ ᾿ ,᾽ Ἀ [4 

ἀνάθημα πόλεως, ἤ τινος πραθεὶς ὕπο; 

οὐκ οἷδα πλὴν ἕν᾽ Λοξίου Κκεκλήμεθα. 
ε “ αν 5 μὴ μὴ ΡΝ 5 7 

ἡμεῖς. σ᾽ ἄρ᾽ αὖθις, ὦ ξέν᾽, ἀντοικτείρομεν. 

310 

ὡς μὴ εἰδόθ᾽ ἥτις μ᾽ ἔτεκεν ἐξ ὅτου τ᾽ ἔφυν. 7, 

ναοῖσι δ᾽ οἰκεῖς τοισίδ᾽ ἢ κατὰ στεγάΣ ; 

ἅπαν θεοῦ μοι δῶμ᾽, ἵν᾽ ἂν λάβῃ μ᾽ ὕπνος. 

παῖς δ᾽ ὧν ἀφίκου ναὸν ἢ νεανίας ; 
βρέφος λέγουσιν οἱ δοκοῦντες εἰδέναι. 

καὶ τίς γάλακτί σ᾽ ἐξέθρεψε Δελφίδων ; 

οὐπώποτ᾽ ἔγνων μαστόν" ἣ δ᾽ ἔθρεψέ με--- 

τίς, ὦ ταλαίπωρ᾽; ὡς νοσοῦσ᾽ ηὗρον νόσου 
Φοίβου προφῆτις, μητέρ᾽ ὡς νομίζομεν. 

εἰς δ᾽ ἄνδρ᾽ ἀφίκου τίνα τροφὴν κεκτημένος ; 

βωμοί μ᾽ ἔφερβον οὑπιών τ᾽ ἀεὶ ξένος. 

τάλαιν᾽ ἄρ᾽ ἡ τεκοῦσά σ᾽, ἥτις ἦν ποτέ. 

ἀδίκημά του γυναικὸς ἐγενόμην ἴσως. 

ἔχεις δὲ βίοτον ; εὖ γὰρ ἤσκησαι πέπλοις. 

τοῖς τοῦ θεοῦ κοσμούμεθ᾽, ᾧ δουλεύομεν. 

οὐδ᾽ ἥξας εἰς ἔρευναν ἐξευρεῖν γονάς ; 
ἔχω γὰρ οὐδέν, ὦ γύναι, τεκμήριον. 

φεῦ": 

πέπονθέ τις σῇ μητρὶ ταὔτ᾽ ἄλλη γυνή. 

324. Ὄορτες ἴοσ τάλαινά σ᾽ ἡ τεκοῦσ᾽, ἥτις ποτ᾽ ἦν ἄρα, 

ς 

8315 

32Φ 
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321. εἰ πόνου ἴοΥ εἶπον εἰ ΤΊ ΘΓΠι. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

τίς; εἰ πόνου μοι ξυλλάβοι, χαίροιμεν ἄν. 
Φ »“ ᾽ 4 “ -" -“" 

ἧς οὕνεκ᾽ ἦλθον δεῦρο πρὶν πόσιν μολεῖν. 

ποῖόν τι χρήζουσ᾽, ὡς ὑπουργήσω, γύναι ; 
͵ Ν , -“" 

μάντευμα κρυπτὸν δεομένη Φοίβου μαθεῖν. 

λέγοις ἄν" ἡμεῖς τἄλλα πρφξενήσομεν. 

ἄκουε δὴ τὸν μῦθον" ἀλλ᾽ αἰδούμεθα. 
ν Ν ᾽ ͵ " Ν ς , οὔ τἄρα πράξεις οὐδέν" ἀργὸς ἡ θεός. 

7 [ω 7 5» “Ὁ 

Φοίβῳ μιγῆναί φησί τις φίλων ἐμῶν. 

Φοίβῳ γυνὴ γεγῶσα; μὴ λέγ᾽, ὦ ξένη. 

καὶ παῖδά γ᾽ ἔτεκε τῷ θεῷ λάθρα πατρός. 
᾽ ἢ ᾿Ἶ 5" 7 ΄ οὐκ ἔστι ἀνδρὸς ἀδικίαν αἰσχύνεται. 

Ἄοὔ φησιν αὐτή" καὶ πέπονθεν ἄθλια. 
΄ὔ ΄ὰ ᾽ ᾿ σι ’ 

τί χρῆμα δράσασ᾽, εἰ θεῷ συνεζύγη ; 

τὸν παῖδ᾽ ὃν ἔτεκεν ἐξέθηκε δωμάτων. 

ὁ δ᾽ ἐκτεθεὶς παῖς ποῦ στιν ; εἰσορᾷ φάος ; 
᾿ - ἣν ὐν. " ΄ ͵ 

οὐκ οἷδεν οὐδείς" ταῦτα καὶ μαντεύομαι,χ 

εἰ δ᾽ οὐκέτ᾽ ἔστι, τίνι τρόπῳ διεφθάρη ; 

θῆράς σφε τὸν δύστηνον ἐλπίζει κταύεῖν. 
ποίῳ τόδ᾽ ἔγνω χρωμένη τεκμηρίῳ ; 

ἐλθοῦσ᾽ ἵν᾽ αὐτὸν ἐξέθηκ᾽, οὐχ ηὗρ᾽ ἔτι. 

ἣν δὲ σταλαγμὸς ἐν στίβῳ τις αἵματος ; 
οὔ φησι" καίτοι πόλλ᾽ ἐπεστράφη πέδον. 

Ἵ ὲ τίς τῷ δὶ ὃ ἐνῳ χρόνος δὲ τίς τῷ παιδὶ διαπεπραγμένῳ 

σοὶ ταὐτὸν ἥβης, εἴπερ ἦν, εἶχ᾽ ἂν μέτρον! 

οὔκουν ἔτ᾽ ἄλλον ὕστερον τίκτει γόνον ; 

ἀδικεῖ νιν ὁ θεός" οὐ τεκοῦσα δ᾽ ἀθλία. 
τί δ᾽, εἰ λάθρα νιν Φοῖβος ἐκτρέφει λαβών ; 

τὰ κοινὰζχαίρων. οὐ δίκαια δρᾷ μόνος. 

335 

340 

348 

ῶ8δ0 

385 

342. οὔ ἴον ὕ φησιν ἸΤοτΙ, 
ὭὌοΡτϑο. 354. ταὔτ᾽ ἂν. εἶχεν μέτρα Ναιιοῖκ. 355, 256. οὗ 
τεκοῦσα ἴογ ἡ τεκοῦσα (ἰταηβροβίηρ 11Π65) Π Θτιω, 
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ν Μ Ν « ’ὔ » ΄Ν ' 

οἴμοι" προσῳδὸς ἡ τύχη τὠμῷ πάθει. 
εἿ ᾽ φΦ ὦ ΡᾺ, ω) δ. γᾺ 7 - 

καὶ σ΄, ὦ ξέν᾽, οἶμαι μητέρ᾽ ἀθλίαν ποθεῖν. 
᾿ ’ ᾽ καὶ μή γ᾽ ἐπ᾽ οἶκτόν μ᾽ ἔξαγ᾽, οὗ λελήσμεθα. 

σιγῶ" πέραινε δ᾽ ὧν σ᾽ ἀνιστορῶ πέρι. 

οἷσθ᾽ οὖν ὃ κάμνει τοῦ λόγου μάλιστά σοι; 

τί δ᾽ οὐκ ἐκείνῃ τῇ ταλαιπώρῳ νοσεῖ; 

πῶς ὁ θεὸς ὃ λαθεῖν βούλεται μαντεύσεται ; 

εἴπερ καθίζει τρίποδα κοινὸν “Ἑλλάδος. 

αἰσχύνεται τὸ πρᾶγμα' μὴ ᾿ξέλεγχέ νιν. 

ἀλγύνεται δέ γ᾽ ἡ παθοῦσα τῇ τύχῃ. “ων 

οὐκ ἔστιν ὅστις σοι προφητεύσει τάδε. 

ἐν τοῖς γὰρ αὑτοῦ δώμασιν κακὸς φανεὶς 

Φοῖβος δικαίως τὸν θεμιστεύοντά σοι 

δράσειεν ἄν τι πῆμ᾽" ἀπαλλάσσου, γύναι" 
τῷ γὰρ θεῷ τἀναντί᾽ οὐ μαντευτέον. 
εἰς γὰρ τοσοῦτον ἀμαθίας ἔλθοιμεν ἄν, 

εἰ τοὺς θεοὺς ἄκοντας ἐκπονήσομεν 
φράζειν ἃ μὴ θέλουσιν ἢ προβωμίοις 

σφαγαῖσι μήλων ἢ δι’ οἰωνῶν πτεροῖς. 

ἃν γὰρ βίᾳ σπεύδωμεν ἀκόντων θεῶν, 
ἄκοντᾳ κεκτήμεσθα τὰἀγάθ᾽, ὦ γύναι 
ἃ δ᾽ ἂν διδῶσ᾽ ἑκόντες, ὠφελούμεθα.γ' 
πολλαί γε πολλοῖς εἰσι συμφοραὶ βροτοῖς, 

μορφαὶ δὲ διαφέρουσιν. ἕν δ᾽ ἂν εὐτυχὲς 

μόλις ποτ᾽ ἐξεύροι τις ἀνθρώπων βίῳ. 

ὦ Φοῖβε, κἀκεῖ κἀνθάδ᾽ οὐ δίκαιος εἶ 
εἰς τὴν ἀποῦσαν, ἧς πάρεισιν οἱ λόγοι. 

Ὁ) 

2600 

310 

388 
-“ ᾽ 

σὺ Ἔδ᾽ οὔτ᾽ ἔσωσας τὸν σὸν ὃν σῶσαί σ᾽ ἐχρῆν, 

οὔθ᾽ ἱστορούσῃ μητρὶ μάντις ὧν ἐρεῖς, 

379. οὐκ ὄντα ἴοσ ἄκοντα Δ ακεοῆοϊὰ, ὅζο, ἀνόνητα Β6ρ}). 
σὺ δ᾽ οὔτ᾽ ἴοσ σὺ Ὑ᾽ οὐκ Ναυοκ (ὃς οὐκ ἐπ. Ἀ 

2 

386. 



20 ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

ε ᾽ Ν ΙΧ ! ᾽ - ’ 
ὡς εἰ μὲν οὐκέτ᾽ ἔστιν, ὀγκωθῇ τάφῳ, 

εἰ δ᾽ ἔστιν, ἔλθῃ μητρὸς εἰς ὄψιν ποτέ » ἔλθῃ μητρὸς εἰς τοτέ. 
ἀλλ᾽ Ῥἐξερευνᾶν χρὴ τάδ᾽, εἰ πρὸς τοῦ θεοῦ 5090 

κωλυόμεσθα μὴ μαθεῖν ἃ βούλομαι. 

(Χυτηῦϑ 2» σθθγε αῤῥγοαεολίγι.) 

ἀλλ᾽, ὦ ξέν᾽, εἰσορῶ γὰρ εὐγενῆ πόσιν 

Ξοῦθον πέλας δὴ τόνδε τὰς Τροφωνίου 

λιπόντα θαλάμας, τοὺς λελεγμένους λόγους 
’, Ἀ ν ἡ ᾽ 5 ΄ , 

σίγα πρὸς ἄνδρα, μή τιν᾽ αἰσχύνην λάβω 305 
“ “ "ἢ ΄“ ’ 

διακονοῦσα κρυπτά, καὶ προβῇ λόγος 
φ -“ 3' 

οὐχ ἧπερ ἡμεῖς αὐτὸν ἐξειλίσσομεν. 

τὰ γὰρ γυναικῶν δυσχερῆ πρὸς ἄρσενας, 

κὰν ταῖς κακαῖσιν ἁγαθαὶ μεμιγμέναι 

μισούμεθ᾽" οὕτω δυστυχεῖς πεφύκαμεν. 469 

(Ερέογ Χυτηῦϑ.) 

ΞΟΥ͂ΘΟΣ. 
“ ἽΝ ε μ ““ Ψ -“ 

πρῶτον μὲν ὁ θεὸς τῶν ἐμῶν προσφθεγμάτων 
λαβὼν ἀπαρχὰς χαιρέτω, σύ τ᾽, ὦ γύναι. 

μῶν χρόνιος ἐλθών σ᾽ ἐξέπληξ᾽ ὀρρωδίᾳ ; 

οὐδέν γ᾽" ἀφίκου δ᾽ εἰς μέριμναν. ἀλλά μοι 

λέξον τί θέσπισμ᾽ ἐκ Τροφωνίου φέρεις, λο5 

παίδων ὅπως νῷν σπέρμα ἘἜσυγκραθήσεται. 
Ἂ Ψ' “-“ “ Ἷ 

οὐκ ἠξίωσε τοῦ θεοῦ προλαμβάνειν 
, 3. ἃ 5. 3 μ᾿ “. ᾽ Ν ’ 

μαντεύμαθ᾽" ἕν δ΄ οὖν εἶπεν, οὐκ ἄπαιδά με 
κ᾿ - -“ ΟῚ ὅτῳ ΄ 

πρὸς οἶκον ἥξειν οὐδὲ σ᾽ ἐκ χρηστηρίων. 
3 ’ 7 “ ᾿Ν ἈΝ Ἣ» ὦ πότνια Φοίβου μῆτερ, εἰ γὰρ αἰσίως 41ο 

ἔλθοιμεν, ἅ τε νῷν συμβόλαια πρόσθεν ἦν 
5» “ ᾿ ’ ’ Ψ' ἐς παῖδα τὸν σόν, μεταπέσοι βελτίονα. 

300. ἐξερευνᾶν ἴοτ ἐᾶν Ῥαῖεν. ἀλλ᾽ οὖν ἐᾶν Ὑς Υ ἀκεἢεϊά, 406. 

συγκραθήσεται ἴοτ συγκαθήσεται Δ ακεῖ. 408, δ᾽ οὖν ἴοτ γοῦν Ήττα. 



[Ω. 

ΙΩΝ, 

Ν ἢ φ" “ 

ἔσται τάδ᾽" ἀλλὰ τίς προφητεύει θεοῦ ; 
« -“ ’ “-“ 

ἡμεῖς τά γ᾽ ἔξω, τῶν ἔσω δ᾽ ἄλλοις μέλει, 
ἃ ᾿ , , μν “ 

οἱ πλησίον θάσσουσι τρίποδος, ὦ ξένε, 

Δελφῶν ἀριστῆς, οὗς ἐκλήρωσεν πάλος. 

καλῶς" ἔχω δὴ πάνθ᾽ ὅσων ἐχρήζομεν χοῦ θῇ Χρηκύμεῦς 
, τ Νν . Ν ’ ε Ψ' Ν στείχοιμ᾽ ἃν εἴσω" καὶ γάρ, ὡς ἐγὼ κλύω, 

χρηστήριον πέπτωκε τοῖς ἐπήλυσι 
Η . ΡῈ , ρὸν τ΄ κοινὸν πρὸ ναοῦ" βούλομαι δ᾽ ἐν ἡμέρᾳ 

τῇδ᾽, αἰσία γάρ, θεοῦ λαβεῖ τεύματα δ᾽, γάρ, θεοῦ λαβεῖν μαντεύματα. 
Ν “' σὺ δ᾽ ἀμφὶ βωμούς, ὦ γύναι, δαφνηφόρους 

“ “-“ 5» ; Μ “-“ 

λαβοῦσα κλῶνας, εὐτέκνους εὔχου θεοῖς 

21 

420 

χρησμούς μ᾽ ἐνεγκεῖν ἐξ ᾿Απόλλωνος δόμων. “ 

(Εχὶἐ Χυτηῦϑ.) 

ἔσται τάδ᾽ ἔσται. Λοξίας δ᾽ ἐὰν θέλῃ 

νῦν ἀλλὰ τὰς πρὶν ἀναλαβεῖν ἁμαρτίας, 
«“ Ν ᾽ [2 5 « -“ ,ὔ ἅπας μὲν οὐ γένοιτ᾽ ἂν εἰς ἡμᾶς φίλος, 

ὅσον δὲ χρηζει, θεὸς γάρ ἐστι, δέξομαι. 

(Εχὶἐ σΒΕυϑΑ.) 

τί ποτε λόγοισιν ἡ ξένη πρὸς τὸν θεὸν 

κρυπτοῖσιν ἀεὶ λοιδοροῦσ᾽ αἰνίσσεται, 

ἤτοι φιλοῦσά γ᾽ ἧς ὕπερ μαντεύεται, 
ἢ καί τι σιγῶσ᾽ ὧν σιωπᾶσθαι χρεών ; 

ἀτὰρ θυγατρὸς τῆς ᾿Ἐρεχθέως τί μοι 
μέλει ; προσήκει Ἔγ᾽ οὐδέν" ἀλλὰ χρυσέαις 
πρόχοισιν ἐλθὼν εἰς ἀπορραντήρια 

δρόσον καθήσω. νουθετητέος δέ μοι 

Φοῖβος, τί πάσχει παρθένους βίᾳ γαμῶν 

προδίδωσι, παῖδας ἐκτεκνούμενος λάθρα 

425 

430 

438 

417. ἔχων Βαάματι. 431. γ᾽ ἧς ἴον γῆς Μυθρ. 434- προσήκει 

Ὑ᾽ Ἀεῖβκε. προσῆκον Δ Κεῖ, προσήκοντ᾽ ἘἸπλΒον, ὅζο. (Μ55. προσ- 

ἠκει τ᾽ οὗδα. 4437. πάσχων (αῃηίετ. 

- ν : 
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θνήσκοντας ἀμελεῖ. μὴ σύ γ᾽" ἀλλ᾽ ἐπεὶ κρατεῖς, 

ἀρετὰς δίωκε. καὶ γὰρ ὅστις ἂν βροτῶν 449 

κακὸς πεφύκῃ, ζημιοῦσιν οἱ θεοί. 

πῶς οὖν δίκαιον τοὺς νόμους ὑμᾶς βροτοῖς 

γράψαντας αὐτοὺς ἀνομίαν ὀφλισκάνειν ; 
εὰ ᾽ ᾿᾽ Ν Ν [2 ’ Ν ’ εἰ δ᾽, οὐ γὰρ ἔσται, τῷ λόγῳ δὲ χρήσομαι, 

δίκας βιαίων δώσετ᾽ ἀνθρώποις γάμων, 445 
Ν εἾ “ 4 }) ἃ 5 “Ὁ -“ 

σὺ καὶ Ποσειδῶν Ζεύς θ᾽ ὃς οὐρανοῦ κρατεῖ, 

ναοὺς τίνοντες ἀδικίας κενώσετε. 
Ν ε Ν Μ᾿, ΄ 7 , 

τὰς ἡδονὰς γὰρ τῆς προμηθίας πάρος 
, " ἌΡΕΙ » ΠΑ 5» ἡ Ν 

σπεύδοντες ἀδικεῖτ᾽. οὐκέτ᾽ ἀνθρώπους κακοὺς 

λέγειν δίκαιον, εἰ τὰ τῶν θεῶν κακὰ 450 

μιμούμεθ᾽, ἀλλὰ τοὺς διδάσκοντας τάδε. 

(Ε χὶἘ ἸΌΝ.) 

Ιν. ἘΊΕΒΤ' 5ΤΑΒΙΝΙΟΝ. 

ΧΟΡΟΣ. 

σὲ τὰν ὠδίνων λοχιᾶν στροφή. 

ἀνειλείθυιαν, ἐμὰν 

᾿Αθάναν ἱκετεύω, 

Προμηθεῖ Τιτᾶνι λοχεῦυ-- 485 

θεῖσαν κατ᾽ ἀξξοτάτας ᾿ 

κορυφᾶς Διός, ὦ πότνα Νίκα, ᾿ 

μόλε Πύθιον οἶκον, 

Ὀλύμπου χρυσέων θαλάμων 
πταμένα πρὸς ἀγυιάς, “0ο 

Φοιβήιος ἔνθα γᾶς 
, ε 7 

μεσόμφαλος ἑστία 

παρὰ χορευομένῳ τρίποδι 

448. πέρα Βαάματα ἴγοτῃ (ὐσοπἱπρίοῃ, 43ο. καλὰ Ἐά. ΑἸά. 
457. μάκαιρα Μ55, πότνα Τοττ. ἴῃ (οἄ. ΕἸ. 
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μαντεύματα κραΐίνει, 
Ἂ Ἀ “ « ᾿Α 

σὺ καὶ παῖς ἃ Λατογενῆς, 465 
᾽ς ᾿ 

δύο θεαὶ δύο παρθένοι, 

κασίγνηται σεμναὶ τοῦ Φοίβου. 
«ς ’ ᾽ ς κ 
ἱκετεύσατε δ᾽, ὦ κόραι, 

Ν τὸ παλαιὸν ᾿Ερεχθέως 
΄ - 

γένος εὐτεκνίας χρονίου καθαροῖς 410 

μαντεύμασι κῦρσαι. 

ὑπερβαλλούσας γὰρ ἔχει ἀντιστροφή. 

θνατοῖς εὐδαιμονίας 
5» ᾽ὔ 5» , 

ἀκίνητον ἀφορμᾶν, 

τέκνων οἷς ἂν καρποτρόφοι 475 

λάμπωσιν ἐν θαλάμοις 
,ὔ , Ὁ 

πατρίοισι νεάνιδες ἧβαι, 

διαδέκτορα πλοῦτον 
ε φ ᾽ὔ ὡς ἕξοντες ἐκ πατέρων 

ἑτέροις ἐπὶ τέκνοις. 480 
μ] Ν 5 -“ 

ἀλκά τε γὰρ ἐν κακοῖς 
,ὔ ᾽ ϑ ’ὔ 7ἷ 

σύν τ᾽ εὐτυχίαις φίλον, 
-“ ,ὔ 

δορί τε γᾷ πατρίᾳ φέρει 

σωτήριον Τἀλκάν. 

ἐμοὶ μὲν πλούτου τε πάρος 485 
“-“ 4 ᾿ ’ 

βασιλικῶν τ᾽ εἶεν θαλάμων 
Ν ᾿ς ΄“ Ἐ 

τροφαὶ κήδειοι κεδνῶν τέκνων. 

τὸν ἄπαιδα δ᾽ ἀποστυγῶ 

βίον, ᾧ τε δοκεῖ, ψέγω" 

μετὰ δὲ κτεάνων μετρίων βιοτᾶς 4909 

εὔπαιδος ἐχοίμαν. 

ὦ Πανὸς θακήματα καὶ ἐπῳδός. 

475. κουρότροφοι Μαϑβρ. ΝΥ. Τυϊπάοτί. 484. αἴγλαν Ἡξετγιοτάση. 

ἀκμάν Ν᾿ εττα 
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 ε , 

παραυλίζουσα πέτρα 

Ἐμυχώδεσι Μακραῖς, 

ἵνα χοροὺς στείβουσι ποδοῖν 495 
3 , ΄ 
Αγλαύρου κόραι τρίγονοι 

στάδια χλοερὰ πρὸ Παλλάδος 

ναῶν, συρίγγων 
« ,. ’ 5» Ὁ 

ὑπ᾽ αἰόλας ἰαχᾶς 
“ “ ΕΑ ὕμνων, ὅταν αὐλίοις 50ο 

συρίζης, ὦ Πάν, 

τοῖσι σοῖς ἐν ἄντροις, 

ἵνα τεκοῦσά τις 

παρθένος, ὦ μελέα, βρέφος 

Φοίβῳ, πτανοῖς ἐξώρισε θοίναν 
θηρσί τε φοινίαν δαῖτα, πικρῶν γάμων δο5 

ὕβριν. οὔτ᾽ ἐπὶ κερκίσιν οὔτε λόγοις 
φάτιν ἄϊον εὐτυχίας μετέχειν 

θεόθεν τέκνα θνατοῖς. 

ν. ΒΈΘΟΟΝ. ἘΡΕΙΒΟΏΙΟΝ. 

(λε- ὀγιζεγ ΤΟΝ ,ηοηε 71 {εν 16.) 

ΙΩ, πρόσπολοι γυναῖκες, αἱ τῶνδ᾽ ἀμφὶ κρηπῖδας 
δόμων 51ο 

θυοδόκων φρούρημ’ “ἔχουσαι δεσπότην φυλάσσετε, 
5 , Ε] Μ νΝ « ἈΝ 7 ᾿ ,ὔ ἐκλέλοιπ᾽ ἤδη τὸν ἱερὸν τρίποδα καὶ χρηστήριον 
Ξοῦθος, ἢ μίμνει κατ᾽ οἶκον ἱστορῶν ἀπαιδίαν ; 

ΧΟ. ἐν δόμοις ἔστ᾽, ὦ ξέν᾽" οὔπω δῶμ᾽ ὑπερβαίνει τόδε. 
ὡς δ᾽ ἐπ᾽ ἐξόδοισιν ὄντος τῶνδ᾽ ἀκούομεν πυλῶν 
δοῦπον, ἐξιόντα τ᾽ ἤδη δεσπότην ὁρᾶν πάρα. ετό : ἤδη ἣν ὁρᾶν πάρα. 5 

404. μυχώδεσι ἴοτ μυχοὶ δαισὶ Τ τυ Βϊι. δοο. ὅτ᾽ ἀναλίοις 
Ἡγινοσάοθη. 504. ἐξώριζεν Ῥαϊεγ. 511, ἔχουσαι ἴοι ἔχοντα 
ΒίοΡἢ. 
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(ΛΔ -ογ167 ΧυτΗηῦβ. 576 γμδλες τ 19 ΤΟΝ αγιαῖ ἐγίος ἔο 
οηιεόγαςσ ἀζ71.) 

, 

ὦ τέκνον, χαῖρ᾽ ἣ γὰρ ἀρχὴ τοῦ λόγου πρέ- 

πουσά μοι. 

Ι1η ο ΡῚ 

1Ω. χαίρομεν σὺ δ᾽ εὖ φρόνει γε, καὶ δύ᾽ ὄντ᾽ εὖ 

πράξομεν. 

ΞΟ. δὸς χερὸς φίλημά μοι σῆς σώματός τ᾽ ἀμφιπτυχάς. 

ΙΩ. εὖ φρονεῖς μέν, ἤ σ᾽ ἔμηνε θεοῦ τις, ὦ ξένε, 

βλάβη ; 520 
ΞΟ. σωφρονῶ, τὰ φίλταθ᾽ εὑρὼν εἰ ἘἜφιλεῖν ἐφίεμαι. 

1Ω, παῦε" μὴ ψαύσας τὰ τοῦ θεοῦ στέμματα ῥήξῃς χερί. 

ΞΟ. ἅψομαι: κοὐ ῥυσιάζω, τἀμὰ δ᾽ εὑρίσκω φίλα. 

ΙΩ. οὐκ ἀπαλλάξει, πρὶν εἴσω τόξα πνευμόνων λαβεῖν ; 

ΞΟ. ὡς τί δὴ φεύγεις με σαυτοῦ γνωρίσας τὰ 

φίλτατα ; 525 

Ιῶ. οὐ φιλῶ φρενῶν ἀμοίρους καὶ μεμηνότας ξένους. 

ΞΟ. κτεῖνε καὶ πίμπρη᾽ πατρὸς γάρ, ἣν κτάνῃς, ἔσει 

φονεύς. 

ΙΩ. ποῦ δέ μοι πατὴρ σύ; ταῦτ᾽ οὖν οὐ γέλως κλύειν 

ἐμοί; 

ΞΟ. οὔ’ τρέχων ὃ μῦθος ἄν σοι τἀμὰ σημήνειεν ἄν. 

1Ω. καὶ τί μοι λέξεις ; 

ΞΟ. πατὴρ σός εἶμι καὶ σὺ παῖς ἐμός. 530 
ΙΩ. τίς λέγει τάδ᾽ ; 

ΞΟ. ὅς σ᾽ ἔθρεψεν ὄντα Λοξίας ἐμόν. 
1Ω. μαρτυρεῖς σαυτῷ. 

ΞΟ. τὰ τοῦ θεοῦ γ᾽ ἐκμαθὼν χρηστήρια. 

ΙΩ. ἐσφάλης αἴνιγμ᾽ ἀκούσας. 

ΞΟ. οὐκ ἄρ᾽ ὄρθ᾽ ἀκούομεν ; 

521. οὐ φρονῶ.... ἐφίεμαι; αοοῦς. φιλεῖν ἴοτ φυγεῖν δίερῃ. 
526. φρενῶν ἀμοίρους ἴοτ φρενοῦν ἀμούσους Ναυοῖς, φρενῶν (οἁ. Ῥαὶ. 
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ὁ δὲ λόγος τίς ἐστι Φοίβου ; 

τὸν συναντήσαντά μοι---- 

τίνα συνάντησιν ; 

δόμων τῶνδ᾽ ἐξιόντι τοῦ θεοῦ--- 5535 

συμφορᾶς τίνος κυρῆσαι ; 
κ.ϑ "᾽5΄Ξ᾿΄ἷΛ΄]᾿" , 

παῖὸ ἐμὸν πεφυκέναι. 

σὸν γεγῶτ᾽, ἢ δῶρον ἄλλων ; 
“-“ » 3 μ᾿ “ 

δῶρον, ὄντα δ᾽ ἐξ ἐμοῦ. 
“- ὦ ἀν" Ν , , ὦ 

πρῶτα δῆτ᾽ ἐμοὶ ξυνάπτεις πόδα σόν ; 
3 Ν ’ 

οὐκ ἄλλῳ, τέκνον». 
« ΄ ΄ ᾿ »" 

ἢ τύχη πόθεν ποθ᾽ ἥκει ; 

δύο μίαν θαυμάζομεν. 
3 ΄ , Ἑ , 
ἐκ τίνος δέ σοι πέφυκα μητρός ; 

οὐκ ἔχω φράσαι. 540 

οὐδὲ Φοῖβος εἶπε ; 
Ν “ 9 ᾽ ᾽ ’ 

τερφθεὶς τοῦτο, κεῖν οὐκ ἠρόμην. 
΄ ΕΣ: ’ , γῆς ἄρ᾽ ἐκπέφυκα μητρός ; 

᾽ , ’ὔ ὕ 

οὐ πέδον τίκτει τέκνα. 
, ΕῚ - »ν ᾿ 

πῶς ἂν οὖν εἴην σός ; 
οὐκ οἵδ᾽, ἀναφέρω δ᾽ εἰς τὸν θεόν. 

φέρε λόγων ἁψώμεθ᾽ ἄλλων. 
ταῦτ᾽ ἄμεινον, ὦ τέκνον. 

ἦλθες εἰς νόθον τι λέκτρον ; 

μωρίᾳ γε τοῦ νέου. 545 

πρὶν κόρην λαβεῖν ᾽᾿Ερεχθέως ; 
οὐ γὰρ ὕστερόν γέ πω. 

- ΟΕ »" φῈν 
ἂρα δῆτ᾽ ἐκεῖ μ᾽ ἔφυσας ; ᾿ 

“- ’ ’ τῷ χρόνῳ γε συντρέχει. 
Ν ἢ ““ ᾿Σ ; “ 

κάτα πῶς ἀφικόμεσθα δεῦρο---- 

ταῦτ᾽ ἀμηχανῶ. 

527. ἄλλων ἴοτ ἄλλως Τοῦτοθ. ὄντα δ᾽ ἴοτ ὄντα σ᾽ Μαβρ. 
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ΙΩ. διὰ μακρᾶς ἐλθὼν κελεύθου ; 

ΞΟ. τοῦτο κἄμ᾽ ἀπαιολᾷ. 

Ιῶ. Πυθίαν δ᾽ ἦλθες πέτραν πρίν ; 

ΞΟ. εἰς φανάς γε Βακχίου. 550 

ΙΩ. προξένων δ᾽ ἔν ὅτου κατέσχες ; 

ΞΟ. ὅς με Δελφίσιν κόραις---- 

ΙΩ. Ἐἐθιάσευσ᾽, ἣ πῶς τάδ᾽ αὐδᾷς ; 

ΞΟ. Μαινάσιν γε Βακχίου. 

1Ω. ἔμφρον᾽ ἢ κάτοινον ὄντα ; 

ΞΟ. Βακχίου πρὸς ἡδοναῖς. 
1Ω., τοῦτ᾽ Ῥἐκεῖν᾽ ἵν’ ἐσπάρημεν. 

ΞΟ. ὁ πότμος ἐξηῦρεν, τέκνον. 

ΤΩ. πῶς δ᾽ ἀφικόμεσθα ναούς ; 
ΞΟ. ἔκβολον κόρης ἴσως. 555 

1Ω., ἐκπεφεύγαμεν τὸ δοῦλον. 

ΞΟ. πατέρα νυν δέχου, τέκνον. 

1Ω, τῷ θεῷ γοῦν οὐκ ἀπιστεῖν εἰκός. 
ΞΟ. εὖ φρονεῖς ἄρα. 

ΙΩ. καὶ τί βουλόμεσθά γ᾽ ἄλλο---- 

ΞΟ. : νῦν ὁρᾷς ἃ χρή σ᾽ ὁρᾶν. 

ΙΩ. ἢἣ Διὸς παιδὸς γενέσθαι παῖς ; 
ΞΟ. Ἔ σοί γε γίγνεται. 

1Ω, ἢ θίγω δῆθ᾽ οἵ μ᾽ ἔφυσαν ; 

ΞΟ. πιθόμενός γε τῷ θεῷ. 5ύο 

ΙΩ, χαῖρέ μοι, πάτερ, 

ΞΌ. φίλον γε φθέγμ᾽ ἐδεξάμην τόδε. 

Ιῶ. ἡμέρα θ᾽ ἡ νῦν παροῦσα--- 

ΞΟ. μακάριόν γ᾽ ἔθηκέ με. 

ΙΩ. ὦ φίλη μῆτερ, πότ᾽ ρα καὶ σὸν ὄψομαι δέμας ; 

551. του ἴοτ τῷ Δ΄. Τιηάοτῇ, 552. ἐθιάσευσ᾽ ἴοτ ἐθίασέ(ν) σ᾽ 
Μαβρ. 554. ἐκεῖν᾽ ἵν᾽ ἴον ἐκεῖ νῦν ἘἸπηβεγ. 850. ὃ ἴογ ἢ 
ϑοα!ροτ. 
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“- “" ο Ἕ ΄ .“ . ᾽ » “ 

νῦν ποθῷ σε μᾶλλον ἢ πρίν, ἥτις εἶ ποτ᾽, εἰσιδεῖν. 

ἀλλ᾽ ἴσως τέθνηκας, ἡμεῖς δ᾽ οὐδὲν ἂν δυναίμεθα. Ξ65 
᾿ ᾿ εκ , ᾽ ΠΡ κοιναὶ μὲν ἡμῖν δωμάτων εὐπραξίαι 

“ Ἂς Ν ᾿] ’ ) 9 “ 

ὅμως δὲ καὶ δέσποιναν εἰς τέκν᾽ εὐτυχεῖν 

ἐβουλόμην ἂν τούς τ’ ᾿ΕΒρεχθέως δόμους. 
Ἂν " Ν Ν, 4 ΄ Ν ὦ τέκνον, εἰς μὲν σὴν ἀνεύρεσιν θεὸς 
. -“ Ν Ν “ » - ’ ΄' ὀρθῶς ἔκρανε, καὶ συνῆψ᾽ ἐμοί τε σέ, 

, "] “4 Ν 7] ἢ Φ : 9. ἊΝ, , 

σὺ τ αὖ τὰ φίλταθ᾽ ηὗρες οὐκ εἰδὼς πάρος 
ὃ ὃ" Ἶξι ὁ θῶ “ “Ὁ 48 Ε ει 70 

ἦξας ὀρθῶς, τοῦτο κἄμ᾽ ἔχει πόθος, 
μή ’ 5 “' “-“ Ῥ.Ψ « ͵ , ὅπως σύ τ᾽, ὦ παῖ, μητέρ᾽ εὑρήσεις σέθεν, 
5" ’ ᾽ «ς ψ' Ν εἰ , 

ἐγώ θ᾽ ὁποίας μοι γυναικὸς ἐξέφυς. 
; , ΄Ὃ Φ Ψ “ 4 

χρόνῳ δὲ δόντες ταῦτ᾽ ἴσως εὕροιμεν ἄν. 

ἀλλ᾽ ἐκλιπὼν θεοῦ δάπεδ᾽ ἀλητείαν τε σὴν 
3 ᾿ ᾽ ἢ »“ Υ΄ ͵ 

εἰς τὰς ᾿Αθήνας στεῖχε κοινόφρων πατρί, 
» 3. ἊΝ Ν “ 5 4 "ἢ οὗ σ᾽ ὄλβιον μὲν σκῆπτρον ἀναμένει πατρός, 

πολὺς δὲ πλοῦτος" οὐδὲ θάτερον νοσῶν 
“-“ ν 

δυοῖν κεκλήσει δυσγενὴς πένης θ᾽ ἅμα, 

ἀλλ᾽ εὐγενής τε καὶ πολυκτήμων βίου. 
φ«“ τ Ἅ Ν “ ») Ν λὰ ν σιγᾷς ; τί πρὸς γῆν ὄμμα σὸν βαλὼν ἔχεις 

εἰς φροντίδας τ᾽ ἀπῆλθες, ἐκ δὲ χαρμονῆς 

πάλιν μεταστὰς δεῖμα προσβάλλεις πατρί; 
“ “ 

οὐ ταὐτὸν εἶδος φαίνεται τῶν πραγμάτων 
, » ΄ 3. δ έ 

πρόσωθεν ὄντων ἐγγύθεν θ᾽ ὁρωμένων. 
ἘῸ Ν Ν Ν Ν 5 , ἐγὼ δὲ τὴν μὲν συμφορὰν ἀσπάζομαι, 

πατέρα σ᾽ ἀνευρών' ὧν δὲ γιγνώσκω πέρι 
Ν “ εν ᾽ ΄ ἄκουσον. εἷναί φασι τὰς αὐτόχθονας 

Ν 3 ’ὔ τὰ 5» ΄ , 

κλεινὰς ᾿Αθήνας οὐκ ἐπείσακτον γένος, 

ἵν᾽ εἰσπεσοῦμαι δύο νόσω κεκτημένος, 

πατρός τ᾽ ἐπακτοῦ καὐτὸς ὧν νοθαγενής. 
κ᾿ “ιν ν ν “ ᾿ ᾿ ΕΣ 

καὶ τοῦτ ἔχων τοὔνειδος, ἀσθενὴς μὲν ὦν, 

588, περὶ Μ55, πάτερ ΟΡ τεο. 

ὧι με ο 
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ἜἘδ μηδὲν ὧν" κἀξ οὐδένων κεκλήσομαι" 

ἣν δ᾽ εἰς τὸ πρῶτον πόλεος ὁρμηθεὶς ζυγὸν 505 

ζητῶ τις εἶναι, τῶν μὲν ἀδυνάτων ὕπο 

μισησόμεσθα: λυπρὰ γὰρ τὰ κρείσσονα" 

ὅσοι δὲ χρηστοὶ δυνάμενοί τ᾽ εἶναι σοφοὶ 

σιγῶσι κοὐ σπεύδουσιν εἰς τὰ πράγματα, 

γέλωτ᾽ ἐν αὐτοῖς μωρίαν τε λήψομαι όοο 

οὐχ ἡσυχάζων ἐν πόλει Ἐψόγου πλέᾳ. 
τῶν δ᾽ αὖ Τλογίων τε χρωμένων τε τῇ πόλει 

εἰς ἀξίωμα βὰς πλέον φρουρήσομαι 

ψήφοισιν. οὕτω γὰρ τάδ᾽, ὦ πάτερ, φιλεῖ" 

οἱ τὰς πόλεις ἔχουσι κἀξιώματα ὅο5 

τοῖς ἀνθαμίλλοις εἰσὶ πολεμιώτατοι. 

ἐλθὼν δ᾽ ἐς οἶκον ἀλλότριον ἔπηλυς ὧν 

γυναῖκά θ᾽ ὡς ἄτεκνον, ἣ κοινουμένη 

τὰς συμφοράς σοι πρόσθεν, ἀπολαχοῦσα νῦν 

αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν τὴν τύχην οἴσει πικρῶς, όιο 

πῶς δ᾽ οὐχ ὑπ᾽ αὐτῆς εἰκότως μισήσομαι, 

ὅταν παραστῷῶ σοὶ μὲν ἐγγύθεν ποδός, 
ἡ δ᾽ οὖσ᾽ ἄτεκνος τὰ σὰ φίλ᾽ εἰσορᾷ πικρῶς, 

κἄτ᾽ ἢ προδοὺς σύ μ᾽ ἐς δάμαρτα σὴν βλέπῃς 
ἢ τἀμὰ τιμῶν δῶμα συγχέας ἔχῃς ; 615 

ὅσας σφαγὰς δὴ φαρμάκων τε θανασίμων 

γυναῖκες ηὗρον ἀνδράσιν διαφθοράς. 
ἄλλως τε τὴν σὴν ἄλοχον οἰκτείρω, πάτερ, 

ἄπαιδα γηράσκουσαν" οὐ γὰρ ἀξία 

πατέρων ἀπ᾽ ἐσθλῶν οὖσ᾽ ἀπαιδίᾳ νοσεῖν. 620 

594. Μ55. μηδὲν καὶ οὐδὲν ὧν σοττ. ϑολΠροῦ ἀπά ΨΑ]οΚηδογ. 
ὅοι. ψόγου ἴοτ φόβου Μυ5ρ. 6ο2. λόγῳ ἴοτ λογίων Ν᾿ εττ4}] (ἐν 

λόγῳ Μαίιῃ. δις.). 6οξ. οἱ... ἔχοντες ἀξίωμά τε Τἰπά, (τοῦτ 

Βίοδειβ). διό. τε αἀὰ Τγτνβῖι, 620. ἀπαιδίᾳ ἴοτ ἀπαιδίαν 

Ἡτμ. 
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τυραννίδος δὲ τῆς μάτην αἰνουμένης 
Ν Ν ;ὔ «ε 7 » ’ ᾿ τὸ μὲν πρόσωπον ἡδύ, τὰν δόμοισι δὲ 

λυπηρά" τίς γὰρ μακάριος, τίς εὐτυχής, 
ὅστις δεδοικὼς καὶ παραβλέπων Ἔβίαν 

ΕΟ ,ὔ ,ὔ ᾿ α 5 Ν αἰῶνα τείνει; δημότης δ᾽ ἂν εὐτυχὴς 625 
ὑν ν ἀὐ ἀν , ἯΝ ΕἾ ΄ Υ ζῆν ἂν θέλοιμι μᾶλλον τύραννος ὧν, 

ὁ τοὺς πονηροὺς ἡδονὴ φίλους ἔχει ᾧ ς ἡροὺς ἡδονὴ φίλους ἔχειν, 
ἐσθλοὺς δὲ μισεῖ κατθανεῖν φοβούμενος. 
εἴποις ἂν ὡς ὁ χρυσὸς ἐκνικᾷ τάδε, 
πλουτεῖν τε τερπνόν" οὐ φιλῶ ἔψόγους κλύειν 63ο 
.] Ν ’ὔ "ν 3.7 ν , ο ἐν χερσὶ σώζων ὄλβον οὐδ᾽ ἔχειν πόνους 
εἴη δ᾽ ἔμοι ὃμὲν μέτρια μὴ λυπουμένῳ. 
ἃ δ᾽ ἐνθάδ᾽ εἶχον ἀγάθ᾽ ἄκουσόν μου, πάτερ᾽ 

Ν ’ Ν - , ’ ἣν, τὴν φιλτάτην μὲν πρῶτον ἀνθρώποις σχολὴν 
ὄχλον τε μέτριον, οὐδέ μ᾽ ἐξέπληξ᾽ ὁδοῦ 635 
πονηρὸς οὐδείς" κεῖνο δ᾽ οὐκ ἀνασχετόν, 
εἴκειν» ὁδοῦ χαλῶντα τοῖς κακίοσιν. 
θεῶν δ᾽ ἐν εὐχαῖς ἣ λόγοισιν ἢ βροτῶν, 
ὑπηρετῶν χαίρουσιν, οὐ γοωμένοις. 
καὶ τοὺς μὲν ἐξέπεμπον, οἱ δ᾽ ἧκον ξένοι, ό4ο 
ὥσθ᾽ ἡδὺς ἀεὶ καινὸς ὧν καινοῖσιν ἦν. 
ὃ δ᾽ εὐκτὸν ἀνθρώποισι, κὰν ἄκουσιν ἧ, 
δίκαιον εἶναί μ᾽ ὁ νόμος ἡ φύσις θ᾽ ἅμα 
παρεῖχε τῷ θεῷ. ταῦτα συννοούμενος 
κρείσσω νομίζω τὰἀνθάδ᾽ ἣ τἀκεῖ, πάτερ. 645 
Ν ϑ»" “ » Ν ε ’ ἔα δ᾽ ἐμαυτῷ ζῆν" ἴση γὰρ ἡ χάρις, 

Π Ὸ ’ὔ , » ς Ὰ Ν μεγάλοισι χαίρειν σμικρά θ᾽ ἡδέως ἔχει"". 

24. περιβλέπων ἴῃ Βίοθαοι5. βίαν ἴοι βίον ϑίερἢ. (βίου Ναμποῖκ). 
630. ψόγους ἴοτ ψόφους Βτοάδειι. 632. μὲν ααἃ Ἠοΐπι. (ἔμοιγε 
Τιπάοτγῇ, 634. ἀνθρώποις ἴοτ ἀνθρώπων Τ᾽ οΡτεο. 638. λόγοισιν 
ἢ ἴου γόοισιν ἢ Μυθσ. 646. ἐμ᾽ αὐτοῦ Ναιοῖκ. ζῆν μ᾽ Τὶηδοτῖ, 



ΧΟ. 

Ξ0.. 

Ι1Ω, 

649. Μ55, φίλοις, ςἀα, λόγοις ἴτοτη ἃ φοττεοίίοη. 

“ἀβίωτον ἡμῖν" εἰ ὃ 

ΙΩΝ. 

καλῶς ἔλεξας, εἴπερ οὗς ἐγὼ φιλῶ 

ἐν τοῖσι σοῖσιν εὐτυχήσουσιν λόγοις. 
“ , -“ ν .ἢ “" ᾽ 5 ,ὔ 

παῦσαι λόγων τῶνδ᾽, εὐτυχεῖν δ᾽ ἐπίστασο" 

θέλω γὰρ οὗπέρ σ᾽ ηὗρον ἄρξασθαι, τέκνον, 

κοινῆς τραπέζης δαῖτα πρὸς κοινὴν πεσών, 

θῦσαί θ᾽ ἅ σου πρὶν γενέθλι᾽ οὐκ ἐθύσαμεν. 
Ν ΄-“ Ν ες Ν, ’ Ν ᾽ 5 Ἷ καὶ νῦν μὲν ὡς δὴ ξένον ἄγων σ᾽ ἐφέστιον 

δείπνοισι τέρψω" τῆς δ᾽ ᾿Αθηναίων χθονὸς 
4 Ν, “ ε ᾽ “δ ὧν , 
ἄξω θεατὴν δῆθεν, ὡς οὐκ ὄντ᾽ ἐμόν. 

ν Ν "“ . Ἂχ Ν ᾽ ἧς 

καὶ γὰρ γυναῖκα τὴν ἐμὴν οὐ βούλομαι 

λυπεῖν ἄτεκνον οὖσαν αὐτὸς εὐτυχῶν. 
’ Ν ἈΝ “ , χρόνῳ δὲ καιρὸν λαμβάνων προσάξομαι 

δάμαρτ᾽ ἐᾶν σε σκῆπτρα τἄμ᾽ ἔχειν χθονός. 

Ἴωνα δ᾽ ὀνομάζ ἢ τύχῃ πρέ ω νομάζω σε τῇ τύχῃ πρέπον, 
ὁθούνεκ᾽ ἀδύτων ἐξιόντι μοι θεοῦ 

ἴχνος συνῆψας πρῶτος. ἀλλὰ τῶν φίλων 

πλήρωμ᾽ ἀθροίσας βουθύτῳ σὺν ἡδονῇ 

πρόσειπε, μέλλων Δελφίδ᾽ ἐκλιπεῖν πόλιν. 

ὑμῖν δὲ σιγᾶν, ὃμωίδες, λέγω τάδε, 
. “ ’ Ν “2 ΕΣ Ὗ [4 

ἢ θάνατον εἰπούσαισι πρὸς δάμαρτ᾽ ἐμήν. 

στείχοιμ᾽ ἄν" ἕν δὲ τῆς τύχης ἄπεστί μοι" 

εἰ μὴ γὰρ ἥτις μ᾽ ἔτεκεν εὑρήσω, πάτερ, 
᾿ μι ’ ’ὔ 

ἐπεύξασθαι χρεών, 
“-“ -“- “ Γὰ 

ἐκ τῶν ᾿Αθηνῶν μ᾽’ ἡ τεκοῦσ᾽ εἴη γυνή, 
ὥς μοι γένηται μητρόθεν παρρησία. 

᾿ 
καθαρὰν γὰρ ἤν τις εἰς πόλιν πέσῃ ξένος, 

4 » ’, 5 , ; κἂν τοῖς λόγοισιν ἀστὸς ἢ, τό γε στόμα 
“-“ 7 

δοῦλον πέπαται κοὐκ ἔχει παρρησίαν. 

31 

ύξο 

δύο 

75 
(χει .) 

Βαάῃ. Νίδιςκ. 

6γ4. νόμοισιν 
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ΨΙ. ΒΈΘΟΝῸ ΒΤ ΑΒΙΊΜΟΝ. 

ΧΟΡΟΣ. 

ὁρῶ δάκρυα “δάκρυα καὶ πενθίμους στροφή. 

[ἄλλας γε] στεναγμάτων εἰσβολάς, 

ὅταν ἐμὰ τύραννος εὐπαιδίαν 
’, ἌΓ ᾽ ἴδ πόσιν ἔχοντ᾽ ἴδῃ, 

αὐτὴ δ᾽ ἄπαις ἢ καὶ λελειμμένη τέκνων. 68ο 

τίν᾽, ὦ παῖ πρόμαντι Λατοῦς, ἔχρησας ὑμνῳδίαν ; 
’ « »“" “ῳ} » ιἶ ᾿ς ΄ 

πόθεν ὁ παῖς ὅδ᾽ ἀμφὶ ναοὺς σέθεν 
 α -} ,ὕ “-“ [4 

τρόφιμος ἐξέβα, γυναικῶν τίνος ; 

οὐ γάρ με σαίνει θέσφατα, 685 
, ᾽ Ν ’ 

μή τιν ἔχῃ δόλον. 

δειμαίνω συμφορὰν 

ἐφ᾽ ὅ ποῖε βάσεται. 
Ε2 Ν Ν , 

ἄτοπος ἄτοπα γὰρ παραδίδωσί μοι όρο 

Ἄγάδε θεοῦ φήμα. 
ἔχει δόλον τύχαν θ᾽ ὁ παῖς 

ἄλλων τραφεὶς ἐξ αἱμάτων. 
’, 9 ,ὔ τίς οὐ τάδε ξυνοίσεται ; 

φίλαι, πότερ᾽ ἐμᾷ δεσποίνᾳ τάδε ἀντιστροφή, 695 

τορῶς [ἐς οὖς] γεγωνήσομεν, 

πόσιν, ἐν ᾧ τὰ πάντ’ ἔχουσ᾽ ἐλπίδων 

μέτοχος ἦν τλάμων ; 

νῦν δ᾽ ἡ μὲν ἔρρει συμφοραῖς, ὁ δ᾽ εὐτυχεῖ, 
πολιὸν εἰσπεσοῦσα γῆρας, πόσις δ᾽ ἀτίετος φίλων. γοο 

6γ6. δάκρυα (ΐ:) ῬαϊεΥ. 6γγ. ἀλαλαγὰς ἴοτ ἄλλας γε Ἡξετπι. 
στεναγμάτων Μυβᾷ. ἴοτ στεναγμῶν τ᾽. 670. εἰδῇ Ναΐιοῖ. όρι. 

Ναῦοκ ἴογ τόδε (τῷδε) ποτ᾽ εὔφημα. 6602. δόμον Τ τ ϊτῖ, δόμων 

τύχαν Ναυοῖ. 



ΙΩΝ. 42 

μέλεος, ὃς θυραῖος ἐλθὼν δόμους 

μέγαν ἐς ὄλβον οὐκ ἔσωσεν τύχας. 

ὄλοιτ᾽ ὄλοιθ᾽ ὁ ποτνίαν 

ἐξαπαφὼν ἐμάν" 

καὶ θεοῖσιν μὴ τύχοι 705 

καλλίφλογα πέλανον ἐπὶ 

πυρὶ καθαγνίσας" τὸ δ᾽ ἐμὸν εἴσεται 

ΩΣ τς ΩΣ ᾿ς Χ το 

᾿ ἃ τυραννίδος φίλα. 

ἤδη πέλας δείπνων κυρεῖ 

παῖς καὶ πατὴρ νέος νέων. 

Ἃ ἰὼ δειράδες Παρνασοῦ πέτρας ἐπῳδός. 
ν ’ Ψ “ ’ ᾽ Ὁ ἔχουσαι σκόπελον οὐράνιόν θ᾽ ἕδραν, 7ι5 

, » , 5 , ’ ἵνα Βάκχιος ἀμφιπύρους ἀνέχων πεύκας 
Εἰ »“" ’ ε' Ν , 

λαιψηρὰ πηδᾷ νυκτιπόλοις ἅμα σὺν Βάκχαις. 
΄ δ ᾽ ᾿ . ΟΣ τ , β΄." -“ μή τί ποτ᾽ εἰς ἐμὰν πόλιν ἵκοιθ᾽ ὁ παῖς, 

νέαν δ᾽ ἁμέραν ἀπολιπὼν θάνοι. 720 

στενομένα γὰρ ἂν πόλις ἔχοι σκῆψιν 

ξενικὸν εἰσβολάν. 
Χἅλις δ᾽ ἅλις ὁ πάρος ἀρχαγὸς ὧν 
᾿Ερεχθεὺς ἄναξ. 

ΨΙΙ. ΤΗΙΒΕῸ ἘΡΕΠΙΞΟΘΙΟΝ. 

(}0)6- ογιΐθγ ΟΕΕῦΒΑ, τυζίλ αγε οἱαῖ »ιαγι αὐζογαϊίγιρ᾽ 167.) 

ΚΡ. ὦ πρέσβυ παιδαγώγ᾽ ᾿Ερεχθέως πατρὸς 728 

τοὐμοῦ ποτὶ ὄντος, ἡνίκ᾽ ἦν ἔτ᾽ ἐν φάει, 

7οξ. ὄλοιτο Ναιοῖ. 712. ἤδη ἴον ἢ δὴ Ἐεῖξδκο. πέλας ἴοτ 
πελάσας ϑεϊά]οτ. γτ4. ἰὼ ἴοτ ἵνα ΒΑΘΠΑπι. 723. ἅλις δ᾽ ἴον 
ἁλίσας Ήδετηι. (ἅλις ἅλις ϑΘοα]ροτ). 

Ὠ 
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ἹΡ 

ΠΙΑ. 

ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΟΥ 

" 
“ ,ὔ ἔπαιρε σαυτὸν πρὸς θεοῦ χρηστήρια, 

ὥς μοι συνησθῇς, εἴ τι Λοξίας ἄναξ 
θέσπισμα παίδων εἰς γονὰς ἐφθέγξατο" 

Ν . Ν ἐῶν ᾿ , ΓᾺ" σὺν τοῖς φίλοις γὰρ ἡδὺ μὲν πράσσειν καλῶς 
ἁ " , ᾽ ν , ὃ μὴ γένοιτο δ᾽, εἴ τι τυγχάνοι κακόν, 

᾽ ᾿- , Ἄ εἰς ὄμματ᾽ εὔνου φωτὸς ἐμβλέψαι γλυκύ. 
ἢ Ν ὦ .] “ εὖ Ν Ζ ᾿ ἐγὼ δέ σ᾽, ὥσπερ καὶ σὺ πατέρ᾽ ἐμόν ποτε, 

᾽ ᾽ δέσποιν᾽ ὅμως οὖσ᾽ ἀντικηδεύω πατρός. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ. 

ὦ θύγατερ, ἄξι᾽’ ἀξίων" γεννητόρων 
ἤθη φυλάσσεις κοὐ καταισχύνασ᾽ ἔχεις 
Ἰτοὺς σοὺς παλαιοὺς ἐκγόνους αὐτόχθονας. 
ἕλχ᾽ ἕλκε πρὸς μέλαθρα καὶ κόμιζέ με. 

ἄτοι μαντεῖα" τοῦ γήρως δέ μοι 
, 

αἰπεινά 
“Ὁ »" Ν “ συνεκπονοῦσα κῶλον ἰατρὸς γενοῦ. 

“ ᾽ ἕπου νυν᾿ ἴχνος δ᾽ ἐκφύλασσ᾽ ὅπου τίθης. 
ἰδού. 

τὸ τοῦ ποδὸς μὲν βραδύ, τὸ τοῦ δὲ νοῦ ταχύ. 
ΚΡ, βάκτρῳ δ᾽ ἐρείδου περιφερῆ στίβον χθονός. 
ΠΑ. 

Ὁ) νὰ 

ΠΑ. 

ΚΡ, 

727. ἐκγόνοις ἘΠ Θττη. 

743. περιφερεῖ Βαάῃ. 

καὶ τοῦτο τυφλόν, ὅταν ἐγὼ βλέπω βραχύ. 
ὀρθῶς ἔλεξας" ἀλλὰ μὴ Ἐπαρῇς κόπῳ. 
οὔκουν ἑκών γε' τοῦ δ᾽ ἀπόντος οὐ κρατῶ. 
γυναῖκες, ἱστῶν τῶν ἐμῶν καὶ κερκίδος 
δούλευμα πιστόν, τίνα τύχην λαβὼν πόσις 
βέβηκε παίδων ὧνπερ οὕνεχ᾽ ἥκομεν ; 
σημήνατ᾽" εἰ γὰρ ἀγαθά μοι μηνύσετε, 
οὐκ εἰς ἀπίστους δεσπότας βαλεῖς χάριν. 

σκέπω). γ40. ἀπόντος ἴοτ ἄκοντος Ἰλοἶϑϊκο, 

" Ὁ σι 

740 

745 

750 

729. τοι ἴοσ δέ μοι Μα]οκθηδοσ, 
7458. πάρες Ἴγτνπῖ, Νάθποῖ (Μ55, παρε- 



ΙΩΝ. 4: 
ζι 

ΧΟ. ἰὼ δαῖμον. 

ΠΑ. τὸ φροίμιον μὲν τῶν λόγων οὐκ εὐτυχές. 

ΧΟ. ἰὼ τλᾶμον. 

ΠΑ. ἀλλ᾽ ἢ τι θεσφάτοισι δεσποτῶν νοσῷῶ ; 758 

ΧΟ. εἶεν τί δρῶμεν, θάνατος ὧν κεῖται πέρι ; 

ΚΡ, τίς ἥδε μοῦσα, χὠ φόβος τίνων πέρι ; 

ΧΟ. εἴπωμεν ἢ σιγῶμεν ; ἢ τί δράσομεν ; 

ΚΡ. εἴφ᾽" ὡς ἔχεις γε συμφοράν τιν᾽ εἰς ἐμέ. 

ΧΟ. εἰρήσεταί τοι, κεὶ θανεῖν μέλλω διπλῇ. γ6ο 

οὐκ ἔστι σοι, δέσποιν᾽, ἐπ᾽ ἀγκάλαις λαβεῖν 

τέκν᾽ οὐδὲ μαστῷ σῷ προσαρμόσαι ὃ ποτέ. 

ΚΡ. ὦμοι, θάνοιμι. 

ΠΑ. θύγατερ. 

Ὁ ὦ τάλαιν᾽ ἐγὼ συμφορᾶς. 

ἔλαβον, ἔπαθον ἄχος ἴἄβιον, ὦ φίλαι. 
1ΙΑ. διοιχόμεσθα, τέκνον. »Ὸ 5 

ΚΡ. αἰαῖ αἰαῖ: 

διανταῖος ἔτυπεν ὀδύνα με πνευ- 

μόνων τῶνδ᾽ ἔσω. 

ΠΑ. μήπω στενάξῃς, 

ΚΡ. ἀλλὰ πάρεισι γόοι. 

ΠΑ. πρὶν ἂν μάθωμεν, 

Ἐν, ἀγγελίαν τίνα μοι; 70 

ΠΑ. εἰ ἕταὐτὰ πράσσων δεσπότης τῆς συμφορᾶς 
κοινωνός ἐστιν, ἢ μόνη σὺ δυστυχεῖς. 

ΧΟ. κείνῳ μέν, ὦ γεραιέ, παῖδα Λοξίας 
ἔδωκεν, ἰδίᾳ δ᾽ εὐτυχεῖ ταύτης δίχα. 

ΚΡ, τόδ᾽ ἐπὶ τῷδε κακὸν ἄκρον ἔλακες ἔἔλακες 
ἄχος ἐμοὶ στένειν. 

γύλ. ποτέ ἴοτ τάδε ΔΝ ακεἢεϊά. »ό4. ἄβιον [ον βίοτον ἸΤοτγιη. 
τι. ταὐτὰ ίοτ ταῦτα ('δηΐετ. »γό. ἔλακες (δὲξ) ϑείά]οτ. 

Ὧ 2 
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ΠΑ. πότερα δὲ φῦναι δεῖ γυναικὸς ἔκ τινος 

τὸν παῖδ᾽ ὃν εἶπας, ἢ γεγῶτ᾽ ἐθέσπισεν ; 

ΧΟ, ἤδη πεφυκότ᾽ ἐκτελῆ νεανίαν 

δίδωσι» αὐτῷ Λοξίας" παρῆν δ᾽ ἐγώ. 

ΚΡ, πῶς φής ; ἄφατον ἄφατον ἀναύδητον 

λόγον ἐμοὶ θροεῖς. 

ΠΑ. κἄμοιγε. πῶς δ᾽ ὁ χρησμὸς ἐκπεραίνεται 

σαφέστερόν μοι φράζε, χῶὥστις ἔσθ᾽ ὁ παῖς. 

ΧΟ. ὅτῳ ξυναντήσειεν ἐκ θεοῦ συθεὶς 

πρώτῳ πόσις σός, παῖδ᾽ ἔδωκ᾽ αὐτῷ θεός. 

ΚΡ, ὀτοτοτοῖ; τὸ δ᾽ ἐμὸν ἄτεκνον ἄτεκνον ἔλαβεν 

ἄρα βίοτον, ἐν ἐρημίᾳ δ᾽ ὀρφανοὺς 

δόμους οἰκήσω. 

ΤΑ. τίς οὖν ἐχρήσθη ; τῷ συνῆψ᾽ ἴχνος ποδὸς 

πόσις ταλαίνης ; πῶς δὲ ποῦ νιν εἰσιδών ; 

ΧΟ, οἷσθ᾽, ὦ φίλη δέσποινα, τὸν νεανίαν 

ὃς τόνδ᾽ ἔσαιρε ναόν ; οὗτός ἐσθ᾽ ὁ παῖς. 

ΚΡ, ἀν᾽ ὑγρὸν ἀμπταίην 

αἰθέρα πόρσω γαί- 

ας ᾿Ἑλλανίας, ἀστέρας ἑσπέρους, 

οἷον οἷον ἄλγος ἔπαθον, φίλαι. 
ΤΑ. ὄνομα δὲ ποῖον αὐτὸν ὀνομάζει πατὴρ 

οἷσθ᾽, ἢ σιωπῇ τοῦτ᾽ ἀκύρωτον μένει; 

ΧΟ, Ἴων᾽, ἐπείπερ πρῶτος ἤντησεν πατρί. 

ΤΑ. μητρὸς δὲ ποίας ἐστίν ; 

ΧΟ. οὐκ ἔχω φράσαι. 

φροῦδος δ᾽, ἵν᾽ εἰδῇς πάντα τἀπ᾽ ἐμοῦ, γέρον. 
παιδὸς προθύσων ξένια καὶ γενέθλια, 

σκηνὰς ἐς ἱερὰς τῆσδε λαθραίως πόσις, 

κοινῇ ξυνάψων δαῖτα παιδὶ τῷ νέῳ. 
ΠΑ. δέσποινα, προδεδόμεσθα, σὺν γάρ σοι νοσῶ, 

"07. ἑσπέρους ἴοτ ἑσπερίους ϑεϊά]ετ, 

700 

Φ .ι 
- 
Ὁ: 

ὅοο 



ΧΟ. 

ΠΑ. 

ΙΩΝ. 

τοῦ σοῦ πρὸς ἀνδρὸς καὶ μεμηχανημένως 

ὑβριζόμεσθα δωμάτων τ᾽ ᾿Βρεχθέως 

ἐκβαλλόμεσθα" καὶ σὸν οὐ στυγῶν πόσιν 

λέγω, σὲ μέντοι μᾶλλον ἢ κεῖνον φιλῶν" 

ὅστις σε γήμας ξένος ἐπεισελθὼν πόλιν 

καὶ δῶμα καὶ σὴν παραλαβὼν παγκληρίαν, 

ἄλλης γυναικὸς παῖδας ἐκκαρπούμενος 

λάθρα πέφηνεν" ὡς λάθρα δ᾽, ἐγὼ φράσω" 

ἐπεί σ᾽ ἄτεκνον ἤσθετ᾽, οὐκ ἔστεργέ σοι 
“ Φ ΄“ ͵ 5 , ὅμοιος εἶναι τῆς τύχης τ᾽ ἴσον φέρειν, 

λαβὼν δὲ δοῦλα λέκτρα νυμφεύσας λάθρα 

τὸν παῖδ᾽ ἔφυσεν, ἐξενωμένον δέ τῳ 

Δελφῶν δίδωσιν ἐκτρέφειν ὁ δ᾽ ἐν θεοῦ 

δόμοισιν ἄφετος, ὡς λάθοι, παιδεύεται. 

νεανίαν δ᾽ ὡς ἤσθετ᾽ ἐκτεθραμμένον ἤ ραμμένον, 
ἐλθεῖν σ᾽ ἔπεισε δεῦρ᾽ ἀπαιδίας χάριν. 

κἂθ᾽ ὁ θεὸς οὐκ ἐψεύσαθ᾽, ὅδε δ᾽ ἐψεύσατο 

πάλαι τρέφων τὸν παῖδα, κἄπλεκεν πλοκὰς 
τοιάσδ᾽ " ἁλοὺς μὲν ἀνέφερ᾽ εἰς τὸν δαίμονα, 

ἐλθὼν δὲ καὶ τὸν χρόνον ἀμύνεσθαι θέλων 
τυραννίδ᾽ αὐτῷ περιβαλεῖν ἔμελλε γῆς. 
καινὸν δὲ τοὔνομ᾽ ἀνὰ χρόνον πεπλασμένον, 

Ἴων, ἰόντι δῆθεν ὅτι συνήντετο. 

οἴμοι, πανούργους ἄνδρας ὡς ἀεὶ στυγῶ, 

οἱ συντιθέντες τἄδικ᾽ εἶτα μηχαναῖς 

κοσμοῦσι. φαῦλον χρηστὸν ἂν λαβεῖν φίλον 

θέλοιμι μᾶλλον ἢ κακὸν σοφώτερον. 

καὶ τῶνδ᾽ ἁπάντων ἔσχατον πείσει κακόν, 

ἀμήτορ᾽ ἀναρίθμητον, ἐκ δούλης τινὸς 

γυναικός, εἰς σὸν δῶμα δεσπότην ἄγειν. 

8.28. λαθὼν Μαβῃ. ἑλὼν (αηΐετ. τὸν φθόνον ϑεί]οΓ. 828 

ἢ επη. Πἰπηάοτί. 

δ15 

[».2] τ ο 

825, 

835 

. ἄγει 
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ε “ Ἄ 5 ὃ - ,ὔ 3 3 ΄“Ν) ἁπλοῦν ἂν ἦν γὰρ τὸ κακόν, εἰ παρ᾽ εὐγενοῦς 
’ ᾿ Ἂς , 5 ἕξ 

μητρός, πιθών σε, σὴν λέγων ἀπαιδίαν, 840 
, ᾽ ν Ῥ γι Ν Ν Ὁ 54 ς 
ἐσῴκισ᾽ οἴκους" εἰ δὲ σοὶ τόδ᾽ ἣν πικρόν, 

[οΣ -- ΜῈ ς ἔμ » “Ὁ ι τῶν Αἰόλου νιν χρῆν ὀρεχθῆναι γάμων. 
5 “ ΄-“ Ν ΄ἧ ἢ -" 

ἐκ τῶνδε δεῖ σε δὴ γυναικεῖόν τι δρᾶν" 
μὰ “ ἢ γὰρ ξίφος λαβοῦσαν ἢ δόλῳ τινὶ 
δ - 

ἢ φαρμάκοισι σὸν κατακτεῖναι πόσιν 845 
Ν ζν ᾿ δ , 2 ΄. “ 

καὶ παῖδα, πρὶν σοὶ θάνατον ἐκ κείνων μολεῖν. 

εἰ γὰρ Ἐμεθήσεις τοῦτ᾽, ἀπαλλάξει βίου" 

δυοῖν γὰρ ἐχθροῖν εἰς ἕν ἐλθόντοιν στέγος 
Ων “ “ "“" μὴ Ψ' 

ἢ θάτερον δεῖ δυστυχεῖν ἢ θάτερον. 
ὈΜΑΙ Ἂς 3 Ν - 7 

ἐγὼ μὲν οὖν σοι καὶ συνεκπονεῖν θέλω, 880 
΄οο.᾽ 

καὶ συμφονεύειν παῖδ᾽ ἐπεισελθὼν δόμοις 
χω ι -“ 

οὗ δαῖθ᾽ ὁπλίζει, καὶ τροφεῖα δεσπόταις 
ς ν ὧν ΡΞ" ῃ πὰ 

ἀποδοὺς θανεῖν τε ζῶν τε φέγγος εἰσορᾶν. 
- “ 

ἐν γάρ τι τοῖς δούλοισιν αἰσχύνην φέρει, 

τοὔνομα τὰ δ᾽ ἄλλα πάντα τῶν ἐλευθέξων 8 τ. -“ι 

οὐδεὶς κακίων δοῦλος, ὅστις ἐσθλὸς ἡ. 

ΧΟ. κἀγώ, φίλη δέσποινα, συμφορὰν θέλω 
, , ΠΣ “- Ἅ οὶ “- 

κοινουμένη τήνδ᾽ ἢ θανεῖν ἢ ζὴν καλῶς. 

ΚΡ, ὦ ψυχά, πῶς σιγάσω ; 

πῶς δὲ σκοτίας ἀναφήνω δ6ο 

εὐνάς, αἰδοῦς δ᾽ ἀπολειφθῶ ; 
Ψ' Ν να ’ Ψ ᾽ ν τί γὰρ ἐμπόδιον κώλυμ ἐτι μοι; 

Ν Ψ “ , έν “ πρὸς τίν᾽ ἀγῶνας τιθέμεσθ᾽ ἀρετῆς ; 

οὐ πόσις ἡμῶν προδότης γέγονεν ; 
στέρομαι δ᾽ οἴκων, στέρομαι παίδων, 805 

φροῦδαι δ᾽ ἐλπίδες, ἂς διαθέσθαι 

847. εἰ γὰρ σὺ φείσει τοῦδ᾽ Βαᾶμ. εἰ γὰρ μεθήσεις τοῦτ᾽ Ῥαϊεν. 

δεῖ σ᾽- εἰ δ᾽ ὑφήσεις ἤει. Μ58. εἰ γὰρ γ᾽ ὑφήσεις τοῦδ᾽. 850. 

οὐδὲν Νατοῖ. 863. ἀγῶνας ἴοτ ἀγῶνα Μαβρ. δός. οὔμον 

γέγονεν ΤῦοΡτες, Ναποῖ. 



ΙΩΝ. 40 

 . “ 

χρήζουσα καλῶς οὐκ ἐδυνήθην. 

σιγῶσα γάμους, 

σιγῶσα τόκους πολυκλαύτους. 
"» "] »-“ ἀλλ᾽ οὐ τὸ Διὸς πολύαστρον ἕδος 870 

Ν μ" 5 ᾽ Ἂ “ ,ὔ Ν 

καὶ τὴν ἐπ ἐμοῖς σκοπέλοισι θεὰ: 
Ε] 

λίμνης τ᾽ ἐνύδρου Τριτωνιάδος 

πότνιαν ἀκτάν, 
᾽ 7 

οὐκέτι κρύψω λέχος, ὡς στέρνων 
, 

Ἑὰπονησαμένη ῥῴων ἔσομαι. 875 
στάζουσι κόραι δακρύοισιν ἐμαί, 

᾽ “-“ -“ 

ψυχὰ δ᾽ ἀλγεῖ κακοβουλευθεῖσ᾽ 
Μ Β᾽ κ᾿. , Ψ᾿ ᾽ 5 ὔ 

ἔκ τ᾽ ἀνθρώπων ἔκ τ᾽’ ἀθανάτων. 

οὺς ἀποδείξω 
’ 

λέκτρων προδότας ἀχαρίστους. 880 

ὦ τᾶς ἑπταφθόγγου μέλπων 

κιθάρας ἐνοπάν, ἅτ᾽ ἀγραύλοις 

κέρασιν ἐν ἀψύχοις ἀχεῖ 

μουσᾶν ὕμνους εὐαχήτους, 

σοὶ μομφάν, ὦ Λατοῦς παῖ, 883 

πρὸς τάνδ᾽ αὐγὰν αὐδάσω. 
7 ““ , ἦλθές μοι χρυσῷ χαίταν 

7 ῷ 3 » ’ 

μαρμαίρων, εὐτ᾽ εἰς κόλπους 
,ὔ ’ , Ν κρόκεα πέταλα φάρεσιν ἔδρεποι 

ἀνθίζειν χρυσανταυγῆ" 800 

λευκοῖς δ᾽ ἐμφὺς καρποῖσι"' 

χειρῶν εἰς ἄντρου κοίτας 

κραυγὰν "ὦ μᾶτερ μᾶτέρ᾽ μ᾽ αὐδῶσαι' 
θεὸς ὁμευνέτας ἂγες ἀναιδείᾳ 803 

873. ἀπονησαμένη ἴοτ ἀπονισαμένη Ν᾽ ΔΙοκεοηδοι. 877. κακο- 
βουληθεῖσ᾽ Ῥατηο8, ΕΠ οττη. 8ρο. ἀνθίζοντα χρυσαυγῆ Ῥαῖογ. 

801. ἐμφὺς ἴογ ἐμφύσας Ἐεἶδκο. 
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Κύπριδι χάριν πράσσων. 
,ὔ ᾽ « ,ὔ Ψ 

τίκτω δ᾽ ἃ δύστανός σοι 

κοῦρον, τὸν φρίκᾳ ματρὸς 

εἰς εὐνὰν βάλλω τὰν σάν, 

ἵνα ἔμ᾽ ἐν λέχεσιν μέλεα μέλεος 990 
5 ͵7ὔ ες ’ὔ 

ἐζεύξω τὰν δύστανον. 

οἴμοι μοι καὶ νῦν ἔρρει 
- ς Ν 7 

πτανοῖς ἁρπασθεὶς θοίνα 
» εἶ , Ν Ν ὸ 

παῖς μοι σὸς τλάμων, σὺ δὲ κιθάρᾳ 9058 

κλάζεις παιᾶνας μέλπων. 
(μεγγιζγιρ 10 ἐλ ἠφηιἐ6) 

Ψ.Ψ Ν -“ 59. κα 
ὠή, τὸν Λατοῦς αὐδῶ, 
ΟἹ διν Ὁ Ν -“" 

ὃς γ ὀμφὰν κληροῖς 

πρὸς χρυσέους θάκους καὶ 

γαίας μεσσήρεις ἕδρας, οἵο 
. - 5. Ν ΚΣ 

εἰς οὖς αὐδὰν καρύξω 

ἰὼ κακὸς εὐνάτωρ, 

ὃς τῷ μὲν ἐμῷ νυμφεύτᾳ 
! 3 Ν 

χάριν οὐ προλαβὼν 

παῖδ᾽ εἰς οἴκους οἰκίζεις" 915 
ς νὴ ν Ν “ οΥ̓ » φ' Ν 

ὁ δ᾽ ἐμὸς γενέτας καὶ σὸς γ᾽ ἀμαθὴς 
ν “-“ ͵ὔ οἰωνοῖς ἔρρει συλαθείς, 

σπάργανα ματέρος ἐξαλλάξας. 

μισεῖ σ᾽ ἃ Δᾶλος καὶ δάφνας 
ν Ε 7 ψοῖνς ’ 
ἔρνεα “φοίνικα παρ᾽ ἁβροκόμαν, 920 
ν ΄ “ 9 ΄ 
ἔνθα λοχεύματα σέμν᾽ ἐλοχεύσατο 

Λατὼ Δίοισί σε καρποῖς. 

ΧΟ. οἴμοι, μέγας θησαυρὸς ὡς ἀνοίγνυται 
ἴω ᾽ - 

κακῶν, ἐφ᾽ οἷσι πᾶς ἂν ἐκβάλοι δάκρυ. 

9οο. μ᾽ ἐν λέχεσιν ἴογ με λέχεσι ἘξατΉ. οο5. καὶ Ὀείοτε σὸν 
οἵη Μαίῃ. Ἡσηη. ο17. Μ55. αἀὰ οἰκεῖα αἴἴοσ συλαθείς. 

920. φοίνικα ἴοτ φοίνια Βτοάδειι5. 922. κάποις ΚΊτΟΠΠ οἵ, 



ΠΑ. 

᾿ὰ τ 

ΠΑ. 

ΚΡ. 

ΠΑ. 
ΚΡ. 
ΠΑ. 
ΚΡ. 
ΠΑ. 
ΚΡ. 
ΠΑ 
ΚΡ. 
ΠΑ. 
ΚΡ. 
ΠΑ. 
ΚΡ. 
ΠΑ. 
ΚΡ. 
ΠΑ. 
ΚΡ. 
ΠΑ. 

ΙΩΝ. 

ὦ θύγατερ, “οἴκτου σὸν βλέπων ἐμπίπλαμαι 

πρόσωπον, ἔξω δ᾽ ἐγενόμην γνώμης ἐμῆς. 
“ Ἀ φι 8 « -“ ἕ κακῶν γὰρ ἄρτι κῦμ᾽ ὑπεξαντλῶν φρενί, 

πρύμνηθεν αἴρει μ᾽ ἄλλο σῶν λόγων ὕπο, 

οὺς ἐκβαλοῦσα τῶν παρεστώτων κακῶν 

μετῆλθες ἄλλων πημάτων ἕκαινὰς ὁδούς. 

τί φής ; τίνα λόγον Λοξίου κατηγορεῖς ; 

ποῖον τεκεῖν φὴς παῖδα ; ποῦ θεῖναι πόλεως 

θηρσὶν φίλον τύμβευμ᾽ ; ἄνελθέ μοι πάλιν. 
᾿] ᾿, ,ὔ ᾽ μ᾿ , ͵ὕ Σ᾽ τὰν 

αἰσχύνομαι μέν σ᾽, ὦ γέρον, λέξω δ᾽ ὅμως. 

ὡς συστενάζειν γ᾽ οἷδα γενναίως φίλοις. 

ἄκουε τοίνυν" οἶσθα Κεκροπίας πέτρας 

9:5 

939 

938 

πρόσβορρον ἄντρον, ἃς Μακρὰς κικλήσκομεν ; ἡ 

οἷδ᾽, ἔνθα ἸΠανὸς ἄδυτα καὶ βωμοὶ πέλας. 

ἐνταῦθ᾽ ἀγῶνα δεινὸν ἠγωνίσμεθα. 
τίν᾽ ; ὡς ἀπαντᾷ δάκρυά μοι τοῖς σοῖς λόγοις. 

Φοίβῳ ξυνῆψ᾽ ἄκουσα δύστηνον γάμον. 

ὦ θύγατερ' ἃρ᾽ ἦν ταῦθ᾽ ἅ γ᾽ ἠσθόμην ἐγώ ; 

οὐκ οἷδ᾽ - ἀληθῆ δ᾽ εἰ λέγεις, φαίημεν ἄν. 
νόσον κρυφαίαν ἡνίκ᾽ ἔστενες λάθρα ; 

τοῦτ᾽ ἦν ἃ νῦν σοι φανερὰ σημαίνω κακά. 

κἄτ᾽ ἐξέκλεψας πῶς ᾿Απόλλωνος γάμους ; 

ἔτεκον" ἀνάσχου ταῦτ᾽ ἐμοῦ κλύων, γέρον. 

ποῦ ; τίς λοχεύει σ᾽; ἢ μόνη μοχθεῖς τάδε ; 

μόνη κατ᾽ ἄντρον οὗπερ ἐζεύχθην γάμοις. 

ὁ παῖς δὲ ποῦ ᾿στίν ; ἵνα σὺ μηκέτ᾽ ἧς ἄπαις. 

τέθνηκεν, ὦ γεραιέ, θηρσὶν ἐκτεθείς. 

949 

948 

959 

τέθνηκ᾽ ; ̓Απόλλων δ᾽ ὁ κακὸς οὐδὲν ἤρκεσεν ; 

οὐκ ἤρκεσ᾽" ἽΑιδου δ᾽ ἐν δόμοις παιδεύεται. 

τίς γάρ νιν ἐξέθηκεν ; οὐ γὰρ δὴ σύ γε. 

925. οἴκτου ἴοτ οὔτοι Ναυοκ. 930. καινὰς Μυκρ. ἴοτ κακάς. 
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ΚΡ. ἡμεῖς, ἐν ὄρφνῃ σπαργανώσαντες πέπλοις. δ55 

ΠΑ. οὐδὲ ξυνήδει σοί τις ἔκθεσιν τέκνου ; 

ΚΡ. αἱ ξυμφοραί γε καὶ τὸ λαυηθάνειν μόνον. 

ΠΑ. καὶ πῶς ἐν ἄντρῳ παῖδα σὸν λιπεῖν ἔτλης ; 

ΚΡ. πῶς δ᾽; οἰκτρὰ πολλὰ στόματος ἐκβαλοῦσ᾽ ἔπη. 

ΠΑ. φεῦ: 

τλήμων σὺ τόλμης, ὃ δὲ θεὸς μᾶλλον σέθεν. οὔο 

ΚΡ. εἰ παῖδά γ᾽ εἶδες χεῖρας ἐκτείνοντά μοι. 

ΠΑ. μαστὸν διώκοντ᾽ ἢ πρὸς ἀγκάλαις πεσεῖν ; 

ΚΡ, ἐνταῦθ᾽, ἵν᾽ οὐκ ὧν ἄδικ᾽ ἔπασχεν ἐξ ἐμοῦ. 

ΠΑ. σοὶ δ᾽ ἐς τί δόξης ἦλθεν ἐκβαλεῖν τέκνον ; 

ΚΡ. ὡς τὸν θεὸν σώσοντα τόν γ᾽ αὑτοῦ γόνον. οὔξ 

ΠΑ. οἴμοι, δόμων σῶν ὄλβος ὡς χειμάζεται. 

ΚΡ. τί κρᾶτα κρύψας, ὦ γέρον, δακρυρροεῖς ; 

ΠΑ. σὲ καὶ πατέρα σὸν δυστυχοῦντας εἰσορῶν. 

ΚΡ. τὰ θνητὰ τοιαῦτ᾽" οὐδὲν ἐν ταὐτῷ μένει. 

ΠΑ. μὴ νῦν ἔτ᾽ οἴκτων, θύγατερ, ἀντεχώμεθα. 970 

ΚΡ. τί γάρ με χρὴ δρᾶν ; ἀπορία τὸ δυστυχεῖν. 

ΠΑ. τὸν πρῶτον ἀδικήσαντά σ᾽ ἀποτίνου θεόν. 

ΚΡ. καὶ πῶς τὰ κρείσσω θνητὸς οὖσ᾽ ὑπερδράμω ; 

ΠΑ. πίμπρη τὰ σεμνὰ Λοξίου χρηστήρια. 

ΚΡ. δέδοικα" καὶ νῦν πημάτων ἄδην ἔχω. 975 

ΠΑ. τὰ δυνατά νυν τόλμησον, ἄνδρα σὸν κτανεῖν. 

ΚΡ, αἰδούμεθ᾽ εὐνὰς τὰς τόθ᾽ ἡνίκ᾽ ἐσθλὸς ἦν. 

ΠΑ. σὺ δ᾽ ἀλλὰ παῖδα τὸν ἐπὶ σοὶ πεφηνότα. 

ΚΡ. πῶς; εἰ γὰρ εἴη δυνατόν" ὡς θέλοιμί γ᾽ ἄν. 

ΠΑ 

ΚΡ. στείχοιμ᾽ ἄν ἀλλὰ ποῦ γενήσεται τόδε ; 

9 Ἷ ξιφηφόρους σοὺς ὁπλίσασ᾽ ὀπάονας. ο8ο 

ΠΑ. ἱεραῖσιν ἐν σκηταῖσιν, οὗ θοινᾷ φίλους. 

οὔ4ᾳ. δόξ᾽ εἰσῆλθεν ἴοτ δόξης ἦλθεν ἘΤΟΙΤα. οὔϑ. πάτραν σὴν 

ϑιισσ, Βαάἤδτη. 
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ΤΩΝ, 43 
’ δ΄ α 

ἐπίσημον ὁ φόνος, καὶ τὸ δοῦλον ἀσθενές. 
μνμ 

οἴμοι, κακίζει. φέρε, σύ νυν βούλευέ τι. 
κ ᾿ “ ΄, . . Ρ καὶ μὴν ἔχω γε δόλια καὶ δραστήρια. ο8 

σι 

2 » Ἄ » » πο ἃ , 5 ΄: 
ἀμφοῖν ἂν εἴην τοῖνδ ὑπηρέτης ἐγώ. 

ἄκουε τοίνυν οἶσθα γηγενῆ μάχην ; 
Φς.3 ἃ , , Ν “ 

οἶδ᾽, ἣν Φλέγρᾳ Τίγαντες ἔστησαν θεοῖς. 

ἐνταῦθα Τοργόν᾽ ἔτεκε Γῆ, δεινὸν τέρας. 

ἦ παισὶν αὑτῆς σύμμαχον, θεῶν πόνον ; 999 

ναί καί νιν ἔκτειν᾽ ἡ Διὸς Παλλὰς θεά. 

ποῖόν τι μορφῆς σχῆμ᾽ ἔχουσαν ἀγρίας ; 

θώρακ᾽ ἐχίδνης περιβόλοις ὡπλισμένον. 

ἂρ’ οὗτός ἐσθ᾽ ὃ μῦθος ὃν κλύω πάλαι ; 
’ ᾽ “ , 5 , ν ταύτης ᾿Αθάναν δέρος ἐπὶ στέρνοις ἔχει". 998 

ἣν αἰγίδ᾽ ὀνομάζουσι, Παλλάδος στολήν ; 

τόδ᾽ ἔσχεν ὄνομα θεῶν ὅτ᾽ ἦλθεν εἰς δόρυ. 

τί δῆτα, θύγατερ, τοῦτο σοῖς ἐχθροῖς βλάβος ; 

᾿Εριχθόνιον οἶσθ᾽, Ἐὴ οὔ ; τί δ᾽ οὐ μέλλεις, γέρον ; 

ὃν πρῶτον ὑμῶν πρόγονον ἐξανῆκε γῆ ; τοοο 

τούτῳ δίδωσι Παλλὰς ὄντι νεογόνῳ--- 
“Ὁ ’ “ “4 Ν τί χρῆμα ; μέλλον γάρ τι προσφέρεις ἔπος. 

δισσοὺς σταλαγμοὺς αἵματος Γοργοῦς ἄπο. 

ἰσχὺν Ἐἔχοι δ᾽ ἂν τίνα πρὸς ἀνθρώπου φύσιν ; 
τὸν μὲν θανάσιμον, τὸν δ᾽ ἀκεσφόρον νόσων. τοοξ 

ἐν τῷ καθάψασ᾽ ἀμφὶ παιδὶ σώματος ; 
χρυσοῖσι δεσμοῖς" ὁ δὲ δίδωσ᾽ ἐμῷ πατρί. 

κείνου δὲ κατθανόντος εἰς σ᾽ ἀφίκετο ; 
ζ μι ν φυ ᾽ » 5» 5" Ν ὙςΞ ΄ ναί: κἀπὶ καρπῷ γ᾽ αὔτ᾽ ἐγὼ χερὸς φέρω. 

πῶς οὖν κέκρανται δίπτυχον δῶρον θεᾶς ; ἴοῖο 
κοίλης μὲν ὅστις φλεβὸς ἀπέσταξεν φόνου--- 

997. ἥξεν ἴον ἦλθεν Ξαρρ. ῬΑΪογ. 990. οἷσθ᾽ ἣ οὔ ἴον οἷσθ᾽ ἡ τί 
δ᾽ οὐ Βαάπαπι. τοοῳ. ἔχοι δ᾽ ἂν ἴοτ ἔχοιτ᾽ ἂν Ῥαϊογ (ἔχεντας 

Ἡδ γῆι). Ιου. φόνος (αηΐοσγ, φόνῳ ΜΈττα]!. 
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ΠΑ. τί τῷδε χρῆσθαι ; δύνασιν ἐκφέρει τίνα ; 

ΚΡ. νόσους ἀπείργει καὶ τροφὰς ἔχει βίου. 

ΠΑ. ὁ δεύτερος δ᾽ ἀριθμὸς ὃν λέγεις τί δρᾷ; 

ΚΡ. κτείνει, δρακόντων ἰὸς ὧν τῶν Γοργόνος. ΙΟΙΡβ 

ΠΑ. εἰς ἐν δὲ Ἔκραθέντ᾽ αὐτὸν ἢ χωρὶς φορεῖς ; 

ΚΡ, χωρίς: κακῷ γὰρ ἐσθλὸν οὐ συμμίγνυται. 

ΠΑ. ὦ φιλτάτη παῖ, πάντ᾽ ἔχεις ὅσων σε δεῖ. 

ΚΡ. τούτῳ θανεῖται παῖς" σὺ δ᾽ ὁ κτείνων ἔσει. 

ΠΑ. ποῦ καὶ τί δράσας ; σὸν λέγειν, τολμᾶν δ᾽ ἐμόν. 

ΚΡ. ἐν ταῖς ᾿Αθήναις, δῶμ᾽ ὅταν τοὐμὸν μόλῃ. ΙΟ21 

ΠΑ. οὐκ εὖ τόδ᾽ εἶπας" καὶ σὺ γὰρ τοὐμὸν ψέγεις. 

ΚΡ. πῶς ; ἂρ᾽ ὑπείδου τοῦθ᾽ ὃ κἄμ᾽ ἐσέρχεται ; 

ΠΑ. σὺ παῖδα δόξεις διολέσαι, κεἰ μὴ κτενεῖς. 

ΚΡ. ὀρθῶς: φθονεῖν γάρ φασι μητρυιὰς τέκνοις. 1025 

ΠΑ. αὐτοῦ νυν αὐτὸν κτεῖν᾽, ἵν᾽ ἀρνήσῃ φόνους. 

ΚΡ. προλάῶμαι γοῦν τῷ χρόνῳ τῆς ἡδονῆς. 

ΠΑ. καὶ σόν γε λήσεις πόσιν ἅ σε σπεύδει ἔλαθεῖν. 

ΚΡ. οἷσθ᾽ οὖν ὃ δρᾶσον ; χειρὸς ἐξ ἐμῆς λαβὼν 

χρύσωμ᾽ ᾿Αθάνας τόδε, παλαιὸν ὄργανον, 1οβο 

ἐλθὼν ἵν᾽ ἡμῖν βουθυτεῖ λάθρα πόσις, 

δείπνων ὅταν λήγωσι καὶ σπονδὰς θεοῖς 

μέλλωσι λείβειν, ἐν πέπλοις ἔχων τόδε 

κάθες βαλὼν εἰς πῶμα τῷ νεανίᾳ, 

[ἰδίᾳ δέ, μή ἔτι πᾶσι, χωρίσας ποτὸν] 1035 

τῷ τῶν ἐμῶν μέλλοντι δεσπόζειν δόμων. 

κἄνπερ διέλθῃ λαιμόν, οὔποθ᾽ ἵξεται 

κλεινὰς ᾿Αθήνας, κατθανὼν δ᾽ αὐτοῦ μενεῖ. 

ΠΑ. σὺ μέν νυν εἴσω προξένων μέθες πόδα" 

τοι. Γοργόνος ἴοτ Γοργόνων ΤΟΡτΘΘ. τοιό. κραθέντ᾽ αὐτὸν 

ἐὸν φορεῖς ἴογ κραθὲν ταὐτὸν ἰχῶρ εἰσφορεῖς ὅηαρε. τού. ἀρνήσει 

Νίδυοκ. 1ο28. λαθεῖν ἔοι λαβεῖν ϑίερῃ. 1035. τι δὐᾶ 

Δα Κοἢορὶά. 



ΙΩΝ. 45 
ε - ὧν 6 δ, να “ δ..9 Ω 
ἡμεῖς δ᾽ ἐφ᾽ ᾧ τετάγμεθ᾽ ἐκπονήσομεν. το40 
δ 4 4 , “ ἄγ᾽, ὦ γεραιὲ πούς, νεανίας γενοῦ 
Ν “- 

ἔργοισι, κεὶ μὴ τῷ χρόνῳ πάρεστί σοι. 
5 θ Ν ᾽ πον δ Ν “ “ ,ὔ 

ἐχθρὸν δ᾽ ἐπ᾽ ἄνδρα στεῖχε δεσποτῶν μέτα. 
Ν ΄ , 7 ’ καὶ συμφόνευε καὶ συνεξαίρει δόμων. 

Ἂς ᾽ 3 ΄, ᾿] “ Ν Ν 

τὴν δ᾽ εὐσέβειαν εὐτυχοῦσι μὲν καλὸν 045 

τιμᾶν: ὅταν δὲ πολεμίους δρᾶσαι κακῶς 
Ὡ “ 

θέλῃ τις, οὐδεὶς ἐμποδὼν κεῖται νόμος. 
(.Ε χοιεγι.) 

ΨΙΙΙ:. ΤΗΙΒῸ 5ΤΑΒΞΙΊΜΟΝ. 

ΧΟΡΟΣ. 

Εἰνοδία, θύγατερ Δάματρος, ἃ τῶν στροφὴ α΄. 

νυκτιπόλων ἐφόδων ἀνάσσεις, 
καὶ μεθαμερίων ὅδωσον δυσθανάτων 1Ιοβο 

κρατήρων πληρώματ᾽, ἐφ᾽ οἷσι πέμπει 

πότνια πότνι᾽ ἐμὰ χθονίας 
Γοργοῦς λαιμοτόμων ἀπὸ σταλαγμῶν 1ο 58 

τῷ τῶν ᾿Ερεχθεϊδᾶν 

δόμων ἐφαπτομένῳ᾽ 

μηδέ ποτ᾽ ἄλλος ἄλλων ἀπ᾽ οἴκων 

πόλεως ἀνάσσοι 

πλὴν τῶν εὐγενετᾶν ᾿Βρεχθειδᾶν. τοῦο 

ἀντιστροφὴ α΄. 

εἰ δ᾽ ἀτελὴς θάνατος σπουδαί τε δεσποί-- 

νας, ὅ τε καιρὸς ἄπεισι τόλμας, 

κᾷ τε νῦν φέρετ’ ἐλπίς, ἢ θηκτὸν ξίφος ἢ 

λαιμῶν ἐξάψει βρόχον ἀμφὶ δειρήν, τού 

τούᾳ. ἃ τε ἴοτ ἅτε Ἡετηι. 
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.᾽ εἰ 

πάθεσι πάθεα δ᾽ ἐξανύτουσ 
"» ᾿ Ἷ 

εἰς ἄλλας βιότου κάτεισι μορφάς. 
5" Ν ’ 5 « , 

οὐ γὰρ δόμων γ᾽ ἑτέρους 

ἄρχοντας ἀλλοδαποὺς τοῦο 
Ἂν ! Ψ “ 

ζῶσά ποτ᾽ ὀμμάτων ἐν φαενναῖς 
"» ἔ 5 ΟΝ "“" 

ἀνέχοιτ᾽ ἂν αὐγαῖς 

ἁ τῶν εὐπατριδᾶν γεγῶσ᾽ οἴκων. 

» , Ν , ΟἿ ρ' αἰσχύνομαι τὸν πολύυμνον στροφὴ β΄. 

θεόν, εἰ παρὰ καλλιχόροισι παγαῖς ΓΕ 

λαμπάδα θεωρὸν εἰκάδων 

ὄψεται ἐννύχιος ἄυπνος ὦν, 
“ Ν Ν Ἂ Ν 

ὅτε καὶ Διὸς ἀστερωπὸς 
Ἂ ἃ , 

ἀνεχόρευσεν αἰθήρ, 

χορεύει δὲ σελάνα τοϑο! 
καὶ πεντήκοντα κόραι 

Νηρέος, αἵ κατὰ πόντον 

ἀενάων τε ποταμῶν 

δίνας “Γκορευόμεναι, 

τὰν χρυσοστέφανον κόραν ; ΙΟϑ 5 
καὶ ματέρα σεμνάν" 

ἵν᾽ ἐλπίζει βασιλεύσειν 

ἄλλων πόνον εἰσπεσὼν 
ὁ Φοίβειος ἀλάτας. 

ὁρᾶθ᾽ ὅσοι δυσκελάδοισιν ἀντιστροφὴ β΄. τοὐο 

κατὰ μοῦσαν ἰόντες ἀείδεθ᾽ ὕμνοις 

ἁμέτερα λέχεα καὶ γάμους 

Κύπριδος ἀθέμιτας ἀνοσίους, 

ὅσον εὐσεβίᾳ κρατοῦμεν 

τοϑ4. κορευόμεναι ἴοΥ χορευόμεναι Μυβρ. τοϑϑ, ΕῸΓ ἄλλον 
πόνον τ᾽ εἰσπεσεῖν ἘΠ ΑΙ, ὅζς. 1002. ἀθεμίτους (οἁ. Ῥα]. 



ΧΟ. 

ΘΕ. 

ΧΟ. 

ΘΕ. 

1ο05. ἄροτον ἴοτ ἄροτρον ΒδτΠ65. 

1τορ9. 
κλεινὴν Ἰλεῖξκο (κεδναὶ Βαγῇε]ά). 

ΙΩΝ. 

ἄδικον “ἄροτον ἀνδρῶν. 

παλίμφαμος ἀοιδὰ 

καὶ μοῦσ᾽ εἰς ἄνδρας ἕϊτω 

δυσκέλαδος ἀμφὶ λέκτρων. 

δείκνυσι γὰρ ὁ Τ Διὸς ἐκ 

παίδων ἀμνημοσύναν, 

οὐ κοινὰν τεκέων τύχα" 
» ,ὔ 

οἴκοισι φυτεύσας 
7 . Ν Ψ».3 ὔ ᾿ς δεσποίνᾳ" πρὸς δ᾽ ᾿Αφροδίται 

ἄλλαν θέμενος χάριν 
’ » Μ 

νόθου παιδὸς ἔκυρσεν. 

ΙΧ. ἘΟ ΒΤῊ ἘΞΡΡΕΙΞΟΏΙΟΝ. 

(Ἐϑι127 ΘΈΒΨΑΝΤ ὁ  ΟΒΕῦΒΑ, τυϊέαΐν ἀστίαΐθα.) 

ΘΕΡΑΠΩΝ. 

κλειναὶ γυναῖκες, ποῦ κόρην ᾿Ερεχθέως 
δέσποιναν εὕρω ; πανταχῆ γὰρ ἄστεως 

ζητῶν νιν ἐξέπλησα κοὐκ ἔχω λαβεῖν. 

τί δ᾽ ἔστιν, ὦ ξύνδουλε ; τίς προθυμία 

ποδῶν ἔχει σε, καὶ λόγους τίνας φέρεις ; 

θηρώμεθ᾽- ἀρχαὶ δ᾽ ἁπιχώριοι χθονὸς 

ᾧγτοῦσιν αὐτήν, ὡς θάνῃ πετρουμένη. 

οἴμοι, τί λέξεις ; οὔτι που λελήμμεθα 

κρυφαῖον εἰς παῖδ᾽ ἐκπορίζουσαι φόνον ; 

Ἀξγνως" μεθέξεις δ᾽ οὐκ ἐν ὑστάτοις κακοῦ. 

[005 

Ε ζο 19) 

ΟΡ 

1110 

ΠῚ 5 

τοο,. ἴτω ἴοτ ἴστω ( ηΐετ. 

τε Διὸς εἷς Ξυρ. Ν᾽ ἜΓΓΆ]]. ττοῦύ. ξέναι ἴον κλειναὶ Τ)οῦτοε. 

ἐξ ἴσου κἀν ὑστάτοις κακοῖς, οοΥτ. ῬοτΙβΟΗ. 

1115. Μ895. (οοτταρί) ἐγνώσμεθ᾽ 
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ΧΟ. ὦφθη δὲ πῶς τὰ κρυπτὰ μηχανήματα ; 

ΘΕ. τὸ μὴ δίκαιον τῆς δίκης ἡσσώμενον 

ἐξηῦρεν ὁ θεός, οὐ μιανθῆναι θέλων. 

ΧΟ, πῶς ; ἀντιάζω σ᾽ ἱκέτις ἐξειπεῖν τάδε. 

πεπυσμέναι γάρ, εἰ θανεῖν ἡμᾶς χρεών, 1120 
ο᾿ Ἄ , ΨΩ, 4 , 
ἥδιον ἂν θάνοιμεν, εἴθ᾽ ὁρᾶν φαος. 

ΘΕ... ἐπεὶ θεοῦ μαντεῖον ᾧχετ᾽ ἐκλιπὼν 

πόσις Κρεούσης, παῖδα τὸν καινὸν λαβὼν 

πρὸς δεῖπνα θυσίας θ᾽ ἂς θεοῖς ὡπλίζετο, 
». “ Ἂς. Ν ᾽ Ν [ο ΄“ “Ὁ 

Ξοῦθος μὲν ᾧχετ᾽ ἔνθα πῦρ πηδᾷ θεοῦ 1128 

βακχεῖον, ὡς σφαγαῖσι Διονύσου πέτρας 

δεύσειε δισσὰς παιδὸς ἀντ᾽ ὀπτηρίων, 

λέξας" “ Σὺ μέν νυν, τέκνον, ἀμφήρεις μένων 

σκηνὰς ἀνίστη τεκτόνων μοχθήμασιν. 

θύσας δὲ γενέταις θεοῖσιν ἢν μακρὸν χρόνον 1130 
, - »“» Ν » 

μένω, παροῦσι δαῖτες ἔστωσαν φίλοις. 
Ν - ’, Ν ἂν τ] ἄμα 

λαβὼν δὲ μόσχους ᾧχεθ᾽" ὁ δὲ νεανίας 

σεμνῶς ἀτοίχους περιβολὰς σκηνωμάτων 

ὀρθοστάταις ἱδρύεθ᾽ ἡλίου βολὰς 

καλῶς φυλάξας, οὔτε πρὸς μέσας Ἑφλογὸξ τι85 
αἰςν ὥρας ψ τα β ἃ κ᾿ ῃ ΄ Ρ ἀκτῖνας, οὔτ᾽ αὖ πρὸς τελευτώσας βίον, 

, ἴ4 Ὁ » » ͵ πλέθρου σταθμήσας μῆκος εἰς εὐγώνιον, 

[μέτρημ᾽ ἔχουσαν τοὺν μέσῳ γε μυρίων 

ποδῶν ἀριθμόν, ὡς λέγουσιν οἱ σοφοί,]} 

ὡς πάντα Δελφῶν λαὸν εἰς θοίνην καλῶν. τι40 

λαβὼν δ᾽ ὑφάσμαθ᾽ ἱερὰ θησαυρῶν πάρα 
7 ’ Σ] ς Ὅν. κατεσκίαζε, θαύματ᾽ ἀνθρώποις ὁρᾶν. 

πρῶτον μὲν ὀρόφῳ πτέρυγα περιβάλλει πέπλων, 

ἀνάθημα Δίου παιδός, οὺς “Ἡρακλέης 

1134, 1135. βολὰς... φλογὸς ἴοτ φλογὸς... βολὰς ϑοβπιῖάς 
(φλόγα Βοίμε). 1137. εὐγωνίαν ΕἸτΆΒ1ον. 
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᾿Αμαζόνων σκυλεύματ᾽ ἤνεγκεν θεῷ. 1143 

ἐνῆν δ᾽ ὑφανταὶ γράμμασιν τοιαίδ᾽ ὑφαί: 

Οὐρανὸς ἀθροίζων ἄστρ᾽ ἐν αἰθέρος κύκλῳ: 

ἵππους μὲν ἤλαυν᾽ εἰς τελευταίαν φλόγα 

Ἥλιος, ἐφέλκων λαμπρὸν Ἑ σπέρου φάος. 

μελάμπεπλος δὲ Νὺξ ἀσείρωτον ζυγοῖς δ 

ὄχημ᾽ ἔπαλλεν" ἄστρα δ᾽ ὡμάρτει θεῷ. 

Πλειὰς μὲν ἤει μεσοπόρου δι’ αἰθέρος, 

ὅ τε ξιφήρης ᾿Ωρίων' ὕπερθε δὲ 

ἼΑρκτος στρέφουσ᾽ οὐραῖα χρυσήρει πόλῳ. 

κύκλος δὲ πανσέληνος ἠκόντιζ᾽ ἄνω 6 

μηνὸς διχήρης, Ὑάδες τε ναυτίλοις 

σαφέστατον σημεῖον, ἥ τε φωσφύρος 

Ἕως διώκουσ᾽ ἄστρα. τοίχοισιν δ᾽ ἔπι 

ἤμπισχεν ἄλλα βαρβάρων ὑφάσματα, 
εὐηρέτμους ναῦς ἀντίας Ἑλληνίσιν, το 

καὶ μιξόθηρας φῶτας ἱππείας τ᾽ ἄγρας 

ἐλάφων λεόντων τ᾽ ἀγρίων θηράματα. 

κατ᾽ εἰσόδους δὲ Κέκροπα θυγατέρων πέλας 

σπείραις συνειλίσσοντ᾽, ᾿Αθηναίων τινὸς 

ἀνάθημα, χρυσέους τ᾽ ἐν μέσῳ συσσιτίῳ 1105 
κρατῆρας ἔστησ᾽" ἐν δ᾽ ἄκροισι βὰς ποσὶ 

κῆρυξ ἀνεῖπε τὸν θέλοντ᾽ ἐγχωρίων 
ἐς δαῖτα χωρεῖν. ὡς δ᾽ ἐπληρώθη στέγη, 

στεφάνοισι κοσμηθέντες εὐόχθου βορᾶς 

ψυχὴν ἐπλήρουν. ὡς δ᾽ ἀνεῖσαν ἡδονὴν [170 

Ἃ ἘΞ παρελθὼν πρέσβυς εἰς μέσον πέδον 
ἔστη, γέλων δ᾽ ἔθηκε συνδείπνοις πολύν, 

πρόθυμα πράσσων" ἔκ τε γὰρ κρωσσῶν ὕδωρ 

1134. χρυσήρει ἴον χρυσήρη ϑίορῃ. ττύᾳ. σπείραισιν εἱλίσσοντ᾽ 

ΤΊόγων, Ὀιηάοτῇ. 1171. δείπνων 500]. Μαβρ. (δαιτὸς ΨΈΓτΓΑ]]). 

Ε 
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χεροῖν ἔπεμπε ᾿νίπτρα κἀξεθυμία 

σμύρνης ἱδρῶτα χρυσέων τ᾽ ἐκπωμάτων 1173 

ἦρχ᾽, αὐτὸς αὑτῷ τόνδε προστάξας πόνον. 

ἐπεὶ δ᾽ ἐς αὐλοὺς ἧκον ἐς κρατῆρά τε 

κοινόν, γέρων ἔλεξ᾽" “᾿Αφαρπάζειν χρεὼν 

οἰνηρὰ ὄτεύχη σμικρά, μεγάλα δ᾽ εἰσφέρειν, 

ὡς θᾶσσον ἔλθωσ᾽ οἵδ᾽ ἐς ἡδονὰς φρενῶν. τι8ο 
Ὃ Ν , , 5 Ϊ; 
ἢ» δὴ φερόντων μόχθος ἀργυρηλάτους 

χρυσέας τε φιάλας" ὃ δὲ λαβὼν ἐξαίρετον. 
«ς “ Ἷ Ν ,ὔ “ , 

ὡς τῷ νέῳ δὴ δεσπότῃ χάριν φέρων, 

ἔδωκε πλῆρες τεῦχος, εἰς οἷνον βαλὼν 

ὅ φασι δοῦναι φάρμακον δραστήριον 1185 

δέσποιναν, ὡς παῖς ὃ νέος ἐκλίποι φάος" 

κοὐδεὶς τάδ᾽ ἤδειν" ἐν χεροῖν ἔχοντι δὲ ἤ χεροῖν ἔχ 
“ , 

σπονδὰς μετ᾽ ἄλλων παιδὶ τῷ πεφηνότι 

βλασφημίαν τις οἰκετῶν ἐφθέγξατο" 

ὁ δ᾽, ὡς ἐν ἱερῷ μάντεσίν τ᾽ ἐσθλοῖς τραφείς, ττ9ο 

οἰωνὰν ἔθετο κἀκέλευσ᾽ ἄλλον νέον 

κρατῆρα πληροῦν' τὰς δὲ πρὶν σπουδὰς θεοῦ 
“ 9 

δίδωσι γαίᾳ, πᾶσί τ᾽ ἐκσπένδειν λέγει. 

σιγὴ δ᾽ ὑπῆλθεν. ἐκ δ᾽ ἐπίμπλαμεν δρόσου 

κρατῆρας ἱεροὺς Βυβλίνου τε πώματος. 05 
φ Ὅν. ’ Ν ’ κἀν τῷδε μόχθῳ πτηνὸς εἰσπίπτει Τδόμοις 

κῶμος πελειῶν" Λοξίου γὰρ ἐν δόμοις 

ἄτρεστα ναίουσ᾽" ὡς δ᾽ ἀπέσπεισαν μέθυ, 

εἰς αὐτὸ χείλη πώματος κεχρημέναι 

καθεῖσαν, εἷλκον δ᾽ εὐπτέρους ἐς αὐχένας. 1200 
καὶ ταῖς μὲν ἄλλαις ἄνοσος ἦν λοιβὴ θεοῦ" 
ΩΝ δ δ ΑΝ Δ Ν ν , ἣ δ᾽ ἕζετ’ ἔνθ᾽ ὁ καινὸς ἔσπεισεν γόνος, 

117}. ἧκον ἴον ἧκεν ΤΟΡτοο. 1178, κοινόν ἴοτ καινόν ἍΜ τθρ. 
1170. τεύχη ἴοτ σκεύη Ῥογβοη. 1τού. δόμους Νδιοκ (στέγην βυρν. 
Ῥα]6γ). 
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[ο] 5 5» ᾿ς 3, ᾽ Ν Δ 7 ποτοῦ τ᾽ ἐγεύσατ᾽, εὐθὺς εὔπτερον δέμας 

ἔσεισε κἀβάκχευσεν, ἐκ δ᾽ ἔκλαγξ᾽ ὄπα 

ἀξύνετον αἰάζουσα' θάμβησεν δὲ πᾶς 1208 

θοινατόρων ὅμιλος ὄρνιθος πόνους" 

θνήσκει δ᾽ ἀπασπαίρουσα, φοινικοσκελεῖς 
Ν, -“ Ν᾿ 5». , , 

χηλὰς παρεῖσα. γυμνὰ δ᾽ ἐκ πέπλων μέλη 

ὑπὲρ τραπέζης ἧχ᾽ ὁ μαντευτὸς γόνος, 

βοᾷ δέ. “Τίς μ᾽ ἔμελλεν ἀνθρώπων κτανεῖν ; τῖτὸ 
, ,ὔ Ν, Ν ς 7 

σήμαινε, πρέσβυ' σὴ γὰρ ἣ προθυμία, 
᾿ “ κ “- 

καὶ πῶμα χειρὸς σῆς ἐδεξάμην πάρα. 

εὐθὺς δ᾽ ἐρευνᾷ γραῖαν ὠλένην λαβών, 
ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ πρέσβυν ὡς ἔχονθ᾽ ἕλοι. 

ὥφθη δὲ καὶ κατεῖπ᾽ ἀναγκασθεὶς μόγις 1215 
’ 'ψ» ,ὔ ;ἤ ἷν τόλμας Κρεούσης πώματός τε μηχανάς. 

θεῖ δ᾽ εὐθὺς ἔξω συλλαβὼν θοινάτορας 

ὁ πυθόχρηστος Λοξίου νεανίας, 

κἀν κοιράνοισι ἸΠυθικοῖς σταθεὶς λέγει" 

“Ὦ, γαῖα σεμνή, τῆς ᾿Ερεχθέως ὕπο 1220 

ξένης γυναικὸς φαρμάκοισι θνήσκομεν." 

Δελφῶν δ᾽ ἄνακτες ὥρισαν πετρορριφῆ 
»“" Ν 3 ’ - 

θανεῖν ἐμὴν δέσποιναν οὐ ψήφῳ μιᾷ, 

τὸν ἱερὸν ὡς κτείνουσαν ἔν τ᾽ ἀνακτόροις 
, “-“" “ Ν᾿, » φόνον τιθεῖσαν. πᾶσα δὲ ζητεῖ πόλις 1225 

τὴν ἀθλίως σπεύσασαν ἀθλίαν ὁδόν" 

παίδων γὰρ ἐλθοῦσ᾽ εἰς ἔρον Φοῖβον πάρα. 

τὸ σῶμα κοινῇ τοῖς τέκνοις ἀπώλεσεν. 
(Εχτΐ ΘΕΚΥ ΑΝΤΥ.) 

1227. Φοίβου Μαιιμίαο (4150 ΤΆ]Ον). 



52 ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

Χ. ΕΟΠΕΤῊ 5ΤΑΒΙΊΜΟΝ. 

ΧΟΡΟΣ. 

» ν , .} Ν Ι 

οὐκ ἐστ οὐκ ἐστιν θανάτου 

παρατροπὰ μελέᾳ μοι" 1230 
Ν Ν Ν Ὸω.᾽" Κ 

φανερὰ γὰρ φανερὰ τάδ᾽ ἤδη 

σπονδᾶς ἐκ Διονύσου βοτρύων θοᾶς 

ἐχίδνας σταγόσιν μιγνυμένας φόνῳ" 

φανερὰ θύματα νερτέρων, 
ΧΝ Ν 3, δὲ , 

συμφοραὶ μὲν ἐμῷ βίῳ, 1233 

λεύσιμοι δὲ καταφθοραὶ δεσποίνᾳ. 
« 

, Ν ’ Ἃ 

τίνα φυγὰν πτερόεσσαν ἢ 

χθονὸς ὑπὸ σκοτίων μυχῶν πορευθῶ, 

θανάτου λεύσιμον ἄταν ἀποφεύγουσα, τεθρίππων 
3 Ὁ . 

ὠκίσταν χαλὰν ἐπιβᾶσ᾽, 1241 
δ κ“ 
ἢ πρύμνας ἐπὶ ναῶν ; 

93 Ν τ ἢ “ “ ἃς ΄ 

οὐκ ἔστι λαθεῖν, ὅτε μὴ χρήζων 
Ἂν 

θεὸς ἐκκλέπτει. 
ΩΥ ’ 

τί ποτ᾽, ὦ μελέα δέσποινα, Ἐμένει 1245 
-“ “ - ΐ, 

ψυχῇ σε παθεῖν ; ρα θέλουσαι 
"ὃν ,ὔ ΝΝ Ν, ; ᾽ Ν 

δρᾶσαί τι κακὸν τοὺς πέλας αὑταὶ 
, » σ Ν , 

πεισόμεθ᾽, ὥσπερ τὸ δίκαιον ; 

ΧΙ. ἘΚΟΘΌΟΞΒ. 

(1 -ογιύε7, ΟΒΈΘΒΑ, 771 «υἹἽαῖ α]αγ7:1.} 

ΚΡ, πρόσπολοι, διωκόμεσθα θανασίμους ἐπὶ σφαγάς, 

Πυθίᾳ ψήφῳ κρατηθεῖσ᾽. ἔκδοτος δὲ γίγνομαι. 

1232. σπονδᾶς ἴοτ σπονδάς Ἡοτηι. θοαῖς ΤΌ γΕΕ. 1243. λαθεῖν 

ἴου λαβεῖν 56 Ρἢ. 1245. μένει ἴοτ μέλει Ῥοτίμ8, 1251, Πυθίᾳ 

ἴον Πυθίῳ 5ῖερΆΒ. 



ΧΟ. 

δ χὰ 

12, 

ΙΩΝ. (Ὁ 

ἴσμεν, ὦ τάλαινα, τὰς σὰς συμφοράς, ἵν᾽ Ἐεῖ 

τύχης. 1252 

ποῖ φύγω δῆτ᾽; ἐκ γὰρ οἴκων προὔλαβον μόγις 

πόδα 

μὴ θανεῖν: κλοπῇ δ᾽ ἀφῖγμαι διαφυγοῦσα πολε- 

μίους. 

. ποῖ δ᾽ ἂν ἄλλοσ᾽ ἢ ᾽πὶ βωμόν ; 
Ν ᾿. ΄ , 

καὶ τί μοι πλέον τόδε ; 1253 
, 

ἱκέτιν οὐ θέμις φονεύειν. 

τῷ νόμῳ δέ γ᾽ ὄλλυμαι. 

χειρία γ᾽ ἁλοῦσα. 
᾿ Ν ὰ ᾿ κ᾿ 

καὶ μὴν οἵδ᾽ ἀγωνισταὶ πικροὶ 

δεῦρ᾽ ἐπείγονται ξιφήρεις. 

ἵζε νυν πυρᾶς ἔπι. 
« ἕ Ν μ ΠΣ ΩΣ "“ " , Ἂ 
ἢν θάνῃς γὰρ ἐνθάδ᾽ οὖσα, τοῖς ἀποκτείνασί σε 

ζ΄ 
προστρόπαιον αἷμα θήσεις" οἰστέον δὲ τὴν τύχην. 

(Ν)ε-οηζθγ ΤΟΝ τὐΐζλ αγηιδαῖ αἰζεγαίαγιζς, α ε7οτυα οὗ 

7εἰῤλΖαις γοοτυΐη.) 

ὦ ταυρόμορφον ὄμμα Κηφισοῦ πατρός, 1261 

οἵαν ἔχιδναν τήνδ᾽ ἔφυσας ἢ πυρὸς 

δράκοντ᾽ ἀναβλέποντα φοινίαν φλόγα, 

ἧ τόλμα πᾶσ᾽ ἔνεστιν, οὐδ᾽ ἥσσων ἔφυ 

Γοργοῦς σταλαγμῶν, οἷς ἔμελλέ με κτανεῖν. 1265 

(ἐο ἐλε αἰπεγα ας.) 

λάζυσθ᾽, ἵν᾽ αὐτῆς τοὺς ἀκηράτους πλόκους 

κόμης καταξήνωσι Παρνασοῦ πλάκες, 

ὅθεν πετραῖον ἅλμα δισκευθήσεται. 

1252. εἶ τύχης ἴοι εὐτυχῇς ϑοα]ίροΥ. 
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{ΓΕ 

ΤΩ. 

ἘΡ' 

ΤΩ, 

ΚΡ, 

ΤΩ. 

ΚΡ. 

ΤΩ, 

ἘΡ. 

ΙΩ. 

ΚΡ. 
ΤΩ Ξ.ν. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

Δ (κΕυῦβδλ.) 

ἐσθλοῦ δ᾽ ἔκυρσα δαίμονος, πρὶν εἰς πόλιν 

μολεῖν ᾿Αθηνῶν χὐπὸ μητρυιὰν πεσεῖν. 

ἐν συμμάχοις γὰρ ἀνεμετρησάμην φρένας 

τὰς σάς, ὅσον μοι πῆμα δυσμενής τ᾽ ἔφυς" 

εἴσω γὰρ ἄν με περιβαλοῦσα δωμάτων 

ἄρδην ἂν ἐξέπεμψας εἰς “Αἰιδου δόμους. " 

ἀλλ᾽ οὔτε βωμὸς οὔτ᾽ ᾿Απόλλωνος δόμος 
ε ᾿ ἣϊ 

1270 

1275 
, νιν κα ᾽ ᾿ " ᾿» , 

σώσει σ᾽ 0 ὃ Οἰκτος ὁ σὸς ἐμοὶ Κρεισσωῶν πάρα 

Ρ ἣν ᾽ ς - 
καὶ μητρὶ τὴμῇ᾽ καὶ γὰρ εἰ τὸ σῶμά μοι 

ἄπεστιν αὐτῆς, τοὔνομ᾽ οὐκ ἄπεστί πω. 

(ἰο 11ε εγοτυα.) 
». Ν “Ὁ 5» ,ὕ ᾿ 

ἴδεσθε τὴν πανοῦργον, ἐκ τέχνης τέχνην 
“ ἴαν ἔπλεξε: βωμὸν ἔπτηξεν θεοῦ, 

ς Ε ὡς οὐ δίκην δώσουσα τῶν εἰργασμένων. 

ο 

. ἀπεννέπω σε μὴ κατακτείνειν ἐμὲ 
ς ,ὕ μιν “ “- “ ᾽ “ΦΥῊΝ 
ὑπέρ τ᾽ ἐμαυτῆς τοῦ θεοῦ θ᾽ ἵν᾽ ἕσταμεν. 

Ν τί δ᾽ ἐστὶ Φοίβῳ σοί τε κοινὸν ἐν μέσῳ ; 
« Ν Ν [ον “ “Ὁ 7 ἀπ  : 

ἱερὸν τὸ σῶμα τῷ θεῷ δίδωμ᾽ ἔχειν. 

κἄπειτ᾽ Ἐἔκαινες φαρμάκοις τὸν τοῦ θεοῦ ; 

ἀλλ᾽ οὐκέτ᾽ ἦσθα Λοξίου, πατρὸς δὲ σοῦ. 

ἀλλ᾽ ἐγενόμεσθα, πατρὸς Ἑἀπουσίαν λέγω. 

1280 

1285 

Ψ' ΄- ΟΡΆΣ Φ “ ΕΣ ,] ΄ ᾿ γ᾽ ἣν ᾽ 4 

οὐκοῦν τότ᾽ ἦσθα: νῦν δ᾽ ἐγώ, σὺ δ᾽ οὐκέτ᾽ εἷ. 

οὐκ εὐσεβής γε' τἀμὰ δ᾽ εὐσεβῆ τότ᾽ ἦν. 
Ν 3. ἃ’ , ’ὔ » “ 

ἔκτεινα δ᾽ ὄντα πολέμιον δόμοις ἐμοῖς. 

οὔτοι σὺν ὅπλοις ἦλθον εἰς τὴν σὴν χθόνα. 

μάλιστα’ κἀπίμπρας γ᾽ ᾿Ερεχθέως δόμους. 

ποίοισι πανοῖς ἢ πυρὸς ποίᾳ φλογί ; 

1280. Μοκί δᾶ. οπιῖί οὐ οἵ Μ55. βεΐοτε βωμὸν (ἣ Τοῦτο). 

ἔκαινες ἴοτ ἔκτεινας ΠΕ οα΄. 

1200. εὐσεβής ἴον εὐσεβεῖς 1.. Τοϊπάοτῇ. 

1200 

1280. 

1288. ἀπουσίαν ἴοτ δ᾽ οὐσίαν ϑεῖάϊοτ. 



ΙΩΝ. ν 

Υ -“ “. ᾿ 

ἔμελλες οἰκεῖν τἄμ᾽, ἐμοῦ βίᾳ λαβών. 1208 

πατρός γε γῆν διδόντος ἣν ἐκτήσατο. 

τοῖς Αἰόλου δὲ πῶς μετὴν τῆς Παλλάδος ; 
“ - τς μὰ  ἤ τὰ ΄ὔ 

ὅπλοισιν αὐτὴν οὐ λόγοις ἐρρύσατο. 
ἃ τ Α ΠΡ ΠΣ ἡ ᾽ Ν , 
ἐπίκουρος οἰκήτωρ γ᾽ ἂν οὐκ εἴη χθονός. 

Υ̓ “ ,ὔ ᾽ ἊΨ 7 ’ 

κἄπειτα τοῦ μέλλειν μ. ἀπέκτεινες φόβῳ; τ3οο 
ς Ν, , 7 ε ᾽ Α, Ν ΄ ΄ 
ὡς μὴ θἀάνοιμί γ΄, εἰ σὺ μὴ μέλλων τύχοις. 

-“ Ν᾽ ἢ “ 

φθονεῖς ἄπαις οὖσ᾽, εἰ πατὴρ ἐξηῦρέ με. 
Ν “ ἔ “ 

σὺ τῶν ἀτέκνων δῆτ᾽ ἀναρπάσεις δόμους ; 
“δι. ᾿φν “ 

ἡμῖν δέ γ᾽ ἀλλὰ Ἐπατρικῆς οὐκ ἦν μέρος ; 
ΑΙ ΟῚ Ἢ Αἰ ὐεῖν κ᾿ , 
ὅσ᾽ ἀσπὶς ἔγχος θ᾽" ἥδε σοὶ παμπησία. 1305 

1Ω... ἔκλειπε βωμὸν καὶ θεηλάτους ἕδρας. μ ] ρ 
Ν. Ν “ 4.3 5 ἣν , τὴν σὴν ὅπου σοι μητέρ᾽ ἐστὶ νουθέτει. 

σὺ δ᾽ οὐχ ὑφέξεις ζημίαν, κτείνουσ᾽ ἐμέ ; 
ν - ἤν γ᾽ ἐντὸς ἀδύτων τῶνδέ με σφάξαι θέλῃς. 

τίς ἡδονή σοι θεοῦ θανεῖν ἐν στέμμασι ; 1310 

λυπήσομέν τιν᾽, ὧν λελυπήμεσθ᾽ ὕπο. 

φεῦ. 

δεινόν γε, θνητοῖς τοὺς νόμους ὡς οὐ καλῶς 

ἔθηκεν ὃ θεὸς οὐδ᾽ ἀπὸ γνώμης σοφῆς" 
Ν κι Ν 29. Ν ᾽ “ " “ τοὺς μὲν γὰρ ἀδίκους βωμὸν οὐχ ἵζειν ἐχρῆν, 

ἀλλ᾽ ἐξελαύνειν" οὐδὲ γὰρ ψαύειν καλὸν 1215 
-“ »-" “-“ ᾽ 

θεῶν πονηρὰν χεῖρα" τοῖσι δ᾽ ἐνδίκοις 
»» “Ὁ 

ἱερὰ καθίζειν, ὅστις ἠδικεῖτ᾽, ἐχρῆν, 
᾿ ς ᾽ ᾽ 9 ΦΕ ᾽ Μ " καὶ μὴ ᾽πὶ ταὐτὸ τοῦτ᾽ ἰόντ᾽ ἔχειν ἴσον 

’ ᾽ ν! ν ; Ν. -“ 4 

τόν τ᾽ ἐσθλὸν ὄντα τόν τε μὴ θεῶν πάρα. 

(ριον ἐλε ῬΥΤΉΗΙΑ “οι ἐλε ἐογεῤῥε, ὀφαγ γι ἃ κασι οί 

τυγαῤῥεά {γι τυοοἱ.) 

ΠΥΘΙΑ. 

ἐπίσχες," ὦ παῖ: τρίποδα γὰρ χρηστήριον 1320 

λιποῦσα θριγκοῦ τοῦδ᾽ ὑπερβάλλω ποδὶ 

304. Μ595. πατρὶ γῆς. 1321. πόδα Βαάδαμι. 



1Ω. 

ΕΥ̓ΡΠΠΙΔΟΥ͂ 

Φοίβου προφῆτις, τρίποδος ἀρχαῖον νόμον 

σώζουσα, πασῶν Δελφίδων ἐξαίρετος. 

χαῖρ᾽ ὦ φίλη μοι μῆτερ, οὐ τεκοῦσά περ. 

. ἀλλ᾽ οὖν Ῥἐλεγόμεθ᾽" ἡ φάτις δ᾽ οὔ μοι πικρά. 13:25 

ἤκουσας ὥς μ᾽ ἔκτεινεν ἥδε μηχαναῖς ; 
Υγ ν ᾿ ΚΕ ΤΌΣν ΟῚ ε , 

. Ὥκουσα᾽ και σὺν γ ὠμὸς ὧν ἁμαρτάνεις. 

9 ͵ Ν ’ὔ Ψ ΄ 

οὐ χρὴ με τοὺς κτείνοντας ἀνταπολλύναι ; 

. προγονοῖς δάμαρτες δυσμενεῖς ἀεί ποτε. 

ἡμεῖς δὲ μητρυιαῖς γε πάσχοντες κακῶς. 1330 
Ω , . μὴ ταῦτα: λείπων ἱερὰ καὶ στείχων πάτραν -- 

7 ᾿ψ -“ , [ 

τί δή με δρᾶσαι νουθετούμενον χρεών ; 

. καθαρῶς ᾿Αθήνας ἔλθ᾽ ὑπ’ οἰωνῶν καλῶν. “ 
ΡΥ , ᾿ ὰ , καθαρὸς ἅπας 'τοι πολεμίους ὃς ἂν κτάνῃ. 1334 

μὴ σύ γε; παρ᾽ ἡμῶν δ᾽ ἔκλαβ᾽ οὺς ἔχω λόγους. 
λέγοις ἄν" εὔνους δ᾽ οὖσ᾽ ἐρεῖς ὅσ᾽ ἂν λέγῃς. 
“ὁ Ἄλλος 7ῳ ἿΨ᾿ Ν - Ἀι , ΜΠ ΑΝ " ὁρᾷς τόδ᾽ ἄγγος χερὸς ξὑπαγκάλισμ᾽ ἐμῆς; 
ὁρῶ παλαιὰν ἀντίπηγ᾽ ἐν στέμμασιν. 
2 ἐᾷ Ὁ ὁ -. ὯΝ » 7 
ἐν τῇδέ σ᾽ ἔλαβον νεόγονον βρέφος ποτέ. 

“ ’, ,ὔ 

τί φής ; ὁ μῦθος εἰσενήνεκται νέος. 1340 
“ κ ΟΣ 5. -ἰνν “- δὲ ὃ , 

. σιγῇ γὰρ εἴχον αὐτὰ" νῦν δὲ δείκνυμεν. 

πῶς οὖν ἔκρυπτες τότε λαβοῦσ᾽ ἡμᾶς πάλαι ; 

ὁ θεὸς “σ᾽ ἐβούλετ᾽ ἐν δόμοις ἔχειν λάτριν. 
“ ᾽ ᾽ “Ὁ Δ -“ ,’ ΄, 

νῦν δ᾽ οὐχὶ χρήζει; τῷ τόδε γνῶναί με χρή; 
Ἢ: 3, ἐρὴ ’ὔ 3 5 ’ «πατέρα κατειπὼν τῆσδέ σ᾽ ἐκπέμπει χθονός. 1345 

“ Ἄ 
σὺ δ᾽ ἐκ κελευσμῶν, ἢ πόθεν, σώζεις τάδε; 

ἐνθύμιόν μοι τότε τίθησι Λοξίας 
, “ , ,ὕ ἣν , τί χρῆμα δράσειν ; λέγε, πέραινε σοὺς λόγους. 
-“ ΤΣ “ ᾽ ) μ᾿ » [ο ; 

. σῶσαι τόδ᾽ εὕρημ᾽ εἰς τὸν ὄντα νῦν χρόνον. 

ἔχει δέ μοι τί κέρδος ἢ τίνα βλάβην ; 13ξ0 

1325. ἐλεγόμεθ᾽ ἴοτ λεγόμεσθ᾽ Βαάπατι (λεγόμεθά Ὑ᾽ ΕἸπΊ5]6ν). 
1332. καθαρὸς Ῥοτξοη. 1327. ὑπ᾽ ἀγκάλαις ἐμαῖς Μ55, οοττ. 
ΕἸ Ή5]6υ. 1342. τύτε ον τόδε Ἡοττη. 1348. δρᾶσαι Μυᾳ., ὅζο. 



ΙΩΝ. ζι "»η 

ΠΥ. ἐνθάδε κέκρυπται ἕσπάργαν᾽ οἷς ἐνῆσθα σύ. 

τῶ. μητρὸς τάδ᾽ ἡμῖν ἐκφέρεις ζητήματα; 
9 

ΠΎ. ἐπεί γ᾽ ὁ δαίμων βούλεται" πάροιθε δ᾽ οὔ. 
Ι1Ω 2. ὦ μακαρίων μοι φασμάτων ἥδ᾽ ἡμέρα. 

Ἄ, “ 

ΠΥῪ. λαβών νυν αὐτὰ τὴν τεκοῦσαν ἐκπόνει. 1358 

1Ω. 

πᾶσαν δ᾽ ἐπελθὼν ᾿Ασιάδ᾽ Εὐρώπης θ᾽ ὅρους 
΄ Ἶ) ψό τ »" ὡς ἔν ὦ , 

γνώσει τάδ᾽ αὐτός. τοῦ θεοῦ δ᾽ ἕκατί σε 

ἔθρεψά τ’, ὦ παῖ, καὶ τάδ᾽ ἀποδίδωμί σοι, 

ἃ κεῖνος ἀκέλευστόν μ᾽ ἐβουλήθη λαβεῖν 

σῶσαί θ᾽" ὅτου δ᾽ ἐβούλετ᾽ οὐκ ἔχω λέγειν. τ36ο 

ἤδει δὲ θνητῶν οὔτις ἀνθρώπων τάδε 
Ν᾿ « “ ΦΩΩΝ φ ἃ ,ὔ 

ἔχοντας ἡμᾶς, οὐδ ἵν᾽ ἦν κεκρυμμένα. 

καὶ χαῖρ᾽" ἴσον γάρ σ᾽ ὡς τεκοῦσ᾽ ἀσπάζομαι. 
ΝΥ ἘΠ ἮΝ Ν 7 “- , 

ἄρξαι δ᾽ ὅθεν σὴν μητέρα ζητεῖν σε χρή, 

πρῶτον μὲν εἴ τις Δελφίδων τεκοῦσά σε ι365 
᾿) ᾽ὔ Ν »7 ᾿ 4 

εἰς τούσδε ναοὺς ἐξέθηκε παρθένος, 

ἔπειτα δ᾽ εἴ τις Ἕλλάς" ἐξ ἡμῶν δ᾽ ἔχεις 

ἅπαντα Φοίβου θ᾽, ὃς μετέσχε τῆς τύχης. 
(Ε αὶ ῬΥΤΗΙΑ.) 

φεῦ φεῦ" κατ᾽ ὄσσων ὡς ὑγρὸν βάλλω δάκρυ, 

ἐκεῖσε τὸν νοῦν δούς, ὅθ᾽ ἡ τεκοῦσά με 1370 

κρυφαῖα νυμφευθεῖσ᾽ ἀπημπόλα λάθρᾳ 
κ᾿ ΝΗ ᾽ ἀδειὰ Α πὰ τ καὶ μαστὸν οὐχ ὑπέσχεν᾽ ἀλλ᾽ ἀνώνυμος 

ἐν θεοῦ μελάθροις εἶχον οἰκέτην βίον. 

τὰ τοῦ θεοῦ μὲν χρηστά, τοῦ δὲ δαίμονος 
ἌΡ , γᾷ ἐμ Ἐν. ᾿ βαρέα' χρόνον γὰρ ὅν μ᾽ ἐχρῆν ἐν ἀγκάλαις 1375 

μητρὸς τρυφῆσαι καί τι τερφθῆναι βίου, 

ἀπεστερήθην φιλτάτης μητρὸς τροφῆς. 
7] Ν ΕῚ “ , ᾽ ε 4ιυι4 ἢ 

τλήμων δὲ χὴ τεκοῦσά μ᾽, ὡς ταὐτὸν πάθος 

1251. Μ88. σπαργάνοισιν οἷσθα οοττ. Ἰλείδῖκα. 1286. ΙΩΏ. πᾶσαν 
δ᾽ ἐπελθὼν... ὅρους ; ΠΥ. γνώσει, δε. Ναυοῖκ. 126ο. οὕνεκ᾽ αἀὰ 

ΑἸάτ5. ὅτου δέ γ᾽ οὕνεκ᾽ ΒαάΠ. (λέγειν οταῖ! ΜΟΙ ΘηΔοτῇ, 



ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

Ψ Ν 5 Α 

πέπονθε, παιδὸς ἀπολέσασα χαρμονάς. 

καὶ νῦν λαβὼν τήνδ᾽ ἀντίπηγ᾽ οἴσω θεῷ 1280 
Σ ᾽ ἡ." “ ς »-Ὁ ᾽ ,ὔ 

ἀνάθημ᾽, ἵν’ εὕρω μηδὲν ὧν οὐ βούλομαι. 

εἰ γάρ με δούλη τυγχάνει τεκοῦσά τις 

εὑρεῖν κάκιον μητέρ᾽ ἢ σιγῶντ᾽ ἐᾶν. 

ὦ Φοῖβε, ναοῖς ἀνατίθημι τήνδε σοῖς. 

καίτοι τί πάσχω ; τοῦ θεοῦ προθυμίᾳ 1285 
“ Ν Ν ,’ δι Ν ’ 7 

πολεμῶ, τὰ μητρὸς σύμβολ᾽ ὃς σέσωκέ μοι. 
: ’ Ὁ. ᾿ Ἂ, , ἀνοικτέον τάδ᾽ ἐστὶ καὶ τολμητέον. 

Ν Ν δι ν 5 « , ᾽ Μ τὰ γὰρ πεπρωμέν᾽ οὐχ ὑπερβαΐην ποτ ἂν. 

(Εὲ γοριουνες ἐλε τυγαῤῥέηιρ».) 
" ,ὔ 3}: κ , 7, ’ ΨΆ 

ὦ στέμμαθ᾽ ἱερά, τί ποτέ μοι κεκεύθατε, 

καὶ σύνδεθ᾽, οἷσι τἄμ᾽ ἐφρουρήθη φίλα ; 1300 
5» Ν Ψ 3 4 ’ ᾽ ’ ἰδοὺ περίπτυγμ᾽ ἀντίπηγος εὐκύκλου 
Ἀδ .} ͵ θα ν ὡς οὐ γεγήρακ᾽ ἔκ τινος θεηλάτου, 
ΘΝ ᾽ ἢ εὐ ίογδλ , 

εὐρώς τ᾽ ἄπεστι πλεγμάτων" ὁ δ᾽ ἐν μέσῳ 
΄ Ν Ν “ , 

χρόνος πολὺς δὴ τοῖσδε θησαυρίσμασιν. 
- “ ΞΕ ΄-“ 5 - Γ᾿ ΄» 

τί δῆτα φάσμα τῶν ἀνελπίστων ὁρῶ ; 1208 

Ἐσίγα" πολεμία καὶ πάροιθεν ἦσθά μοι. 
᾽ ᾿ ΝΥ ΉΜΙ͂Ν, ΤῊΣ ΤῊΝ ΄ὔ , οὐκ ἐν σιωπῇ τἀμά: μή με νουθέτει. 

Ἰξ να Αι ν «6 3», Ἔ 
ὁρῶ γὰρ ἄγγος οὐξέθηκ᾽ ἐγώ ποτε 

, ᾽ ιν ;} , “8 ὧα ἕ, σέ γ᾽, ὦ τέκνον μοι, βρέφος ἐτ᾽ ὄντα νήπιον, 

[Κέκροπος ἐς ἄντρα καὶ Μακρὰς πετρηρεφεῖς.] τ40ο 
“-“ , 

λείψω δὲ βωμὸν τόνδε, κεὶ θανεῖν με χρή. 

(5λε γιεδλες ον ἐλε αἰέαγ.) 

(Το {λε σπαγαξ) λάζσθε τήνδε" θεομανὴς γὰρ ἥλατο 
“-“ “ -“ ᾽ 

βωμοῦ λιποῦσα ξόανα" δεῖτε ὃ ὠλένας. 

1386. σέσωκε ἴοτ ἔσωσε Τγλοῦτες, ὡς ἔσωσε 5ιρο΄. ῬΑΙΟΥ (ὅς Ὑ᾽ ἔσωσε 

ΘΙΘΡΗ.). 1288. ὑπερβαίην ἴοτ ὑπερβαίη Βατη65. 1306. Μ55. 

σιγᾶν σὺ πολλὰ καὶ πάροιθεν οἶσθά μοι οοττ. ῬΑΙΘΥ (σίγα σὺ ἩΪοτπι. 

σίγα σύ' πολλὴ... ἦσθά μοι Νἀιοῖ). 



ΤΩΝ. 50 

ΚΡ. σφάζοντες οὐ λήγοιτ᾽ ἄν" ὡς ἀνθέξομαι 

καὶ τῆσδε καὶ σοῦ τῶν ἔτ᾽ ἔσω κεκρυμμένων. τ408 

ΙΩ, τάδ᾽ οὐχὲ δεινά ; ῥυσιάζομαι λόγῳ. 

ΚΡ. οὔκ, ἀλλὰ σοῖς φίλοισιν εὑρίσκει φίλος. 

ΙΩ, ἐγὼ φίλος σός ; κᾷτά μ᾽ ἔκτεινες λάθρᾳ ; 

ΚΡ, παῖς γ᾽, εἰ τόδ᾽ ἐστὶ τοῖς τεκοῦσι φίλτατον. 

ΤΩ, παῦσαι πλέκουσα' λήψομαί Ἔσ᾽ ἐγὼ καλῶς. τεῖο 

ΚΡ. εἰς τοῦθ᾽ ἱκοίμην, τοῦδε τοξεύω, τέκνον. 

ΤΩ. κενὸν τόδ᾽ ἄγγος ἢ στέγει πλήρωμά τι; 

ΚΡ, σά γ᾽ ἔνδυθ᾽, οἷσί σ᾽ ἐξέθηκ᾽ ἐγώ ποτε. 

1ὼ. καὶ τοὔνομ᾽ αὐτῶν ἐξερεῖς πρὶν εἰσιδεῖν ; 

ΚΡ. κἂν μὴ φράσω γε, κατθανεῖν ὑφίσταμαι. 1415 

1Ω. λέγ᾽. ὡς ἔχει τι δεινὸν ἥ γε τόλμα σου. 

ΚΡ. σκέψασθ᾽ ὃ παῖς ποτ᾽ οὖσ᾽ ὕφασμ᾽ ὕφην᾽ ἐγώ. 

ΙΩ. ποῖόν τι; πολλὰ παρθένων ὑφάσματα. 

ΚΡ. οὐ τέλεον, οἷον δ᾽ ἐκδίδαγμα κερκίδος. 

ΙΩ. μορφὴν ἔχον τίν᾽ ; ὥς με μὴ ταύτῃ λάβῃς. 1420 

ΚΡ. Γοργὼ μὲν ἐν μέσοισιν ἠτρίοις πέπλων. 

ΙΩ, ὦ Ζεῦ, τίς ἡμᾶς ἐκκυνηγετεῖ πότμος ; 

ΚΡ, κεκρασπέδωται δ᾽ ὄφεσιν αἰγίδος τρόπον. 

1Ω. ἰδού. 

τόδ᾽ ἔσθ᾽ ὕφασμα, θέσφαθ᾽, ὡς εὑρίσκομεν. 

ΚΡ. ὦ χρόνιον ἱστῶν παρθένευμα τῶν ἐμῶν. 1428 

1Ω. ἔστιν τι πρὸς τῷδ᾽, ἢ μόνῳ τῷδ᾽ εὐτυχεῖς ; 

ΚΡ. δράκοντες, ἀρχαῖόν τι, ΤἸπαγχρύσῳ γένυι. 

ἼΩ. δώρημ᾽ ᾿Αθάνας, ἣ τέκν᾽ ἐντρέφειν λέγει ; 

1404. οὖν ἴοτ οὐ ἤετηι. Ὠἱημάοτί. 1405. τ᾽ ἔσω ἴοτ τε σῶν ΤΎΤΕΪΕ. 

1410. σ᾽ ἴοτ δ᾽ Τ τυ ΙΕ. 1416. ἥ γε τόλμα ἴοτ ἡ τόλμα γε Ἠδτηι. 

ἡ τόλμη γε ΝὟΥ. ΤΙπάοτί, 1421. ἠτρίοις ἴοτ ἠτρίων ΜύΞρτανο. 

1424. Μ885. θέσφαθ᾽ (ςοττρί). δεσμά θ᾽ Μαυϑβρ. 1425. ἱστός 

παρθενευμάτων ἐμῶν Ῥαάῃ. 1427. μαρμαίροντε Ῥοτβοη (ἀρχαῖόν 

τι πάγχρυσον γάνος βυσφ. Ῥα]Θ6γ). 1428. ἢ ἴον ἢ ΑΙ4 05. 



όο ΕΥ̓ΡΙΠΊΔΟΥ 

ΚΡ. ᾿Εριχθονίου γε τοῦ πάλαι μιμήματα. 

[Ω. τί δρᾶν, τί χρῆσθαι, φράζε μοι, ᾿χρυσώματι ; 
ΚΡ δέ ᾿ ᾿ Ἷ ᾿ς ΒΡῈ ΧΡ, δέραια παιδὶ νεογόνῳ φέρειν, τέκτον. 

Ιῶ. ἔνεισιν οἵδε" τὸ δὲ τρίτον ποθῶ μαθεῖν. 

ΚΡ. στέφανον ἐλαίας ἀμφέθηκά σοι τότε, 
ἃ τ Ὁ 5 “ ’ ες , 
ἣν πρῶτ᾽ ᾿Αθάνα σκόπελον εἰσηνέγκατο, 
“ Μ Ν Ε 3 4 ,ὔ Ἷ ὅς, εἴπερ ἔστιν, οὔποτ᾽ ἐκλείπει χλόην, 

θάλλει δ᾽ ἐλαίας ἐξ ἀκηράτου γεγώς. 

), ὦ φιλτάτη μοι μῆτερ, ἄσμενός σ᾽ ἰδὼν 

πρὸς ἀσμένας πέπτωκα σὰς παρηΐδας. 

1430 

1425 

(εγὀγαεζ7ιρ 167.) 

ΚΡ. ὦ τέκνον, ὦ φῶς μητρὶ κρεῖσσον ἡλίου, 

συγγνώσεται γὰρ ὃ θεός, ἐν χεροῖν σ᾽ ἔχω, 

ἄελπτον εὕρημ᾽, ὃν κατὰ γᾶς ἐνέρων 

χθόνιον μετὰ ΠΠερσεφόνας τ᾽ ἐδόκουν ναίειν. 

1. ἀλλ᾽, ὦ φίλη μοι μῆτερ, ἐν χεροῖν σέθεν 
ε ’ Ε Ν Α ὁ κατθανών τε κοὐ θανὼν φαντάζομαι. 

ΚΡ, ἰὼ ἰώ, λαμπρᾶς αἰθέρος ἀμπτυχαί, 
φι.» 5 Ν 4. δ ᾿ς , 

τίν᾽ αὐδὰν ἀύσω βοάσω ; πόθεν μοι 
κ ᾽ Φ, ’ Ξ “ 3 

συνέκυρσ᾽ ἀδόκητος ἧδονά ; πόθεν 
5 ᾿ , 
ἐλάβομεν χαράν; 

ΤΩ. ἐμοὶ γενέσθαι πάντα μᾶλλον ἄν ποτε, 

μῆτερ, παρέστη τῶνδ᾽, ὅπως σός εἰμ᾽ ἐγώ. 

ΚΡ. ἔτι φόβῳ τρέμω. 

1ὼ, μῶν οὐκ ἔχειν μ᾽ ἔχουσα; Ἢ Ρ 

ΚΡ, τὰς γὰρ ἐλπίδας 
ἀπέβαλον πρόσω. 

ἰὼ γύναι, πόθεν πόθεν ἔλαβες ἐμὸν 
, 3 5 , 

βρέφος ἐς ἀγκάλας ; 

1440 

1.45 

1450 

1420. χρυσώματι ἴοτ χρυσώμια Ἡδητη. 1434. ᾿Αθάνα ἴοΥ 

᾿Αθάνας Μαιἢ. (᾿Αθάνας σκόπεχος ἐξηνέγκατο ϑιερἢ.). 



ΙΩ. 

ΠΡ, 

ΙΩ. 

ΚΕ, 

ΙΩ. 

ἘΡ, 

1464. γᾶ ἴον τάδε Ἀεῖϑκα. 

ΙΩΝ. δι 

ΚῚΣ ε ᾽ὔ 

τίν᾽ ἀνὰ χέρα δόμους ἔβα Λοξίου ; 1485 

θεῖον τόδ᾽" ἀλλὰ τἀπίλοιπα τῆς τύχης 
5 -“ Ἂ “ 

εὐδαιμονοῖμεν, ὡς τὰ πρόσθε δυστυχῆ. 

τέκνον, οὐκ ἀδάκρυτος ἐκλοχεύει, 
΄ Ν Ν " “ « Δ 

γόοις δὲ ματρὸς ἐκ χερῶν ὁρίζει" 

νῦν δὲ γενειάσιν παρὰ σέθεν πνέω τ46ο 

μακαριωτάτας τυχοῦσ᾽ ἡδονᾶς. 
3 ᾿Ἶ , Ν Ν Ν “-“ ,ὔ τοὐμὸν λέγουσα καὶ τὸ σὸν κοινῶς λέγεις. 

ἄπαιδες οὐκέτ᾽ ἐσμὲν οὐδ᾽ ἄτεκνοι" 

δῶμ᾽ ἑστιοῦται, Ἔγα δ᾽ ἔχει τυράννους" 

ἀνηβᾷ δ᾽ ᾿Ερεχθεύς, 1465 

ὅ τε γηγενέτας δόμος οὐκέτι νύκτα 

δέρκεται, ἀελίου δ᾽ ἀναβλέπει λαμπάσιν. 

μῆτερ, παρών μοι καὶ πατὴρ μετασχέτω 
“ ε “ »" ; ἣ». Ν ᾽ ες “ 5» Ἁ 

τῆς ἡδονῆς τῆσδ᾽ ἧς ἔδωχ᾽ ὑμῖν ἐγώ. 140 

ὦ τέκνον, ἕτέκνον τί φής ; οἷον οἷον ἀνελέγχομαι. 
πῶς εἶπας ; 

. ἄλλοθεν σὺ γέγονας, ἄλλοθεν. 
ν πα κ , »κΧ ᾿ ὦμοι" νόθον με παρθένευμ᾽ ἔτικτε σόν ; 

οὐχ ὑπὸ λαμπάδων οὐδὲ χορευμάτων 

ὑμέναιος ἐμός, 1475 

τέκνον, ἔτικτε σὸν κάρα. 
΄“ “-“ ,ὔ, 

αἰαῖ; πέφυκα δυσγενής, μῆτερ, ποθέν ; 
’ 

ἴστω Τοργοφόνα---- 

τί τοῦτ᾽ ἔλεξας ; 
, ». Ὁ » 

ἃ σκοπέλοις ἐπ᾽ ἐμοῖς 
τὸν ἐλαιοφυῆ πάγον θάσσει. 1480. 

λέγεις ἔλέγεις μοι δόλια κοὐ σαφῆ τάδε. 
᾽ » ’ , 7 

παρ᾽ ἀηδόνιον πέτραν Φοίβφῳ--- 

1470. τέκνον (δὲξ) ἘΠΟτην 

1481. λέγεις (ὁ 5) Βοιβε. 



ΤΩ. 

ΚΡ, 

1ὼ. 

ἸΡ 

.ΧῸ 

1, 

1480. δὲ σᾶς ἴοτ δ᾽ ἐμᾶς ῬΑ]εν (δ᾽ ἐμοῦ Βατπε5). 
Ῥείοτγε φόβῳ, αἀᾷ τὰν Ῥαϊεν. 

ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ 

τί Φοῖβον αὐδᾷς ; 
, 7 ἴσα κα 

κρυπτόμενον λέχος ηὐνάσθην. 
, πὴ ἢ , ; λέγ᾽ ὡς ἐρεῖς τι κεδνὸν εὐτυχές τέ μοι. 

ᾷ ) ν Ρ] 
δεκάτῳ δέ σε μηνὸς ἐν 

Ἄ Ν᾿ 5 ἼΣ ΝΜ ,ὔ 

κύκλῳ κρύφιον ὠδῖν᾽ ἔτεκον Φοίβῳ. 

ὦ φίλτατ᾽ εἰποῦσ’, εἰ λέγεις ἐτήτυμα. 
, δὲς εν. ἃ , 

παρθένια δὲ σᾶς ματέρος 

σπάργαν᾽ ἀμφίβολά σοι τάδ᾽ ἀν- 

ἣἥψα, κερκίδος ἐμᾶς πλάνους. 
, 3 3 5 ἕ 95. Ν ΄ 

γάλακτι δ᾽ οὐκ ἐπέσχον οὐδὲ μαστῷ 
»" 4 5» Ν Ν ΄σ 

τροφεῖα ματρὸς οὐδὲ λουτρὰ χειροῖν, 

ἀνὰ δ᾽ ἄντρον ἔρημον οἰωνῶν 
“ ᾽ 

γαμφηλαῖς φόνευμα θοίναμά τ᾽ εἰς 

ἽΑιδαν ἐκβάλλει. 
5 ν ᾽ 5 
ὦ δεινὰ τλᾶσα μῆτερ. 

φόβῳ καταδεθεῖσα ἔτὰν σὰν 
οὶ τι , “ Ξ 

ψυχὰν ἀπέβαλον, τέκνον 
ες ᾿ ᾿] ἄ 3 Μ ἔκτεινά σ᾽ ἄκουσ᾽. 
3 ι. “Ὁᾳ) , εἰ “ 3 ΒΕ ἐξ ἐμοῦ τ᾽ οὐχ ὅσι᾽ ἔθνησκες. 
ἘΝ πα ᾿ Ν « , ΄ ἰὼ ἰώ’ δειναὶ μὲν αἱ τότε τύχαι, 

δεινὰ δὲ καὶ τάδ᾽. ἑλισσόμεσθ᾽ ἐκεῖθεν 

ἐνθάδε δυστυχίαισιν 

εὐτυχίαις τε πάλιν, 
" Ν 4 

μεθίσταται δὲ πνεύματα. 
Ν “ μενέτω τὰ πάροιθεν ἅλις κακά" νῦν δ᾽ 

ἐγένετό τις οὖρος ἐκ κακῶν, ὦ παῖ. 
Ν μηδεὶς δοκείτω μηδὲν ἀνθρώπων ποτὲ 

ἄελπτον εἶναι πρὸς τὰ τυγχάνοντα νῦν. 
ὦ μεταβαλοῦσα μυρίους ἤδη βροτῶν 

(δείλαια 8. 4].). 1510. ἀνθρώποις ὌΟΡτεΕ, 

1485 

1490 

1405 

1408. οχηϊξ ἐν 
1504. δεινὰ ἴοτ δειλία Ῥάτηε5 



ΟΝ 

ΚΡ, 

1Ω. 

ΚΡ. 

ΙΩΝ. 63 

καὶ δυστυχῆσαι καὖθις ἕαὺ πρᾶξαι καλῶς. 

Τύχη, παρ᾽ οἵαν ἤλθομεν στάθμην βίου, 

μητέρα φονεῦσαι καὶ παθεῖν ἀνάξια. 

φεῦ" 
ον ὰ “" ε ,ὔ “ 

ἂρ ἐν φαενναῖς ἡλίου περιπτυχαῖς 

Ό: 
γι 

ἔνεστι πάντα τάδε καθ᾽ ἡμέραν μαθεῖν ; 

φίλον μὲν οὖν σ᾽ εὕρημα, μῆτερ, ηὕρομεν. 

καὶ τὸ γένος οὐδὲν μεμπτὸν ὡς ἡμῖν τόδε" 

τὰ δ᾽ ἄλλα πρὸς σὲ βούλομαι μόνην φράσαι. 15:0 

δεῦρ᾽ ἔλθ᾽" ἐς οὖς σοι τοὺς λόγους εἰπεῖν θέλω 

καὶ περικαλύψαι τοῖσι πράγμασι σκότον. 

ὅρα σύ, μῆτερ, μὴ ἔσφαλεῖσ᾽ ἃ παρθένοις 

ἐγγίγνεται νοσήματ᾽ εἰς κρυπτοὺς γάμους, 

ἔπειτα τῷ θεῷ προστίθης τὴν αἰτίαν, 1528 

καὶ τοὐμὸν αἰσχρὸν ἀποφυγεῖν πειρωμένη, 

Φοίβῳ τεκεῖν με φής, τεκοῦσ’ οὐκ ἐκ θεοῦ. 

μὰ τὴν παρασπίζουυσαν ἅρμασίν ποτε 

Νίκην ᾿Αθάναν Ζηνὶ γηγεμεῖς ἔπι, 

οὐκ ἔστιν οὔτις σοι πατὴρ θνητῶν, τέκνον, 1530 

ἀλλ᾽ ὅσπερ ἐξέθρεψε Λοξίας ἄναξ. 
πῶς οὖν τὸν αὑτοῦ παῖδ᾽ ἔδωκ᾽ ἄλλῳ πατρὶ 
Ξούθου τε φησὶ παῖδά μ᾽ ἐκπεφυκέναι ; 

πεφυκέναι μὲν οὐχί, δωρεῖται δέ σε 

αὑτοῦ γεγῶτα' καὶ γὰρ ἂν φίλος φίλῳ 1535 

δοίη τὸν αὑτοῦ παῖδα δεσπότην δόμων. 

ὁ θεὸς ἀληθὴς ἢ μάτην μαντεύεται, 

ἐμοῦ ταράσσει, μῆτερ, εἰκότως φρένα. 

ἄκουε δή νυν ἅμ᾽ ἐσῆλθεν, ὦ τέκνον" 

εὐεργετῶν σε Λοξίας ἐς εὐγενῆ 1540 

1513. αὖ ἴοτ εὖ Ρίετϑοη. 1510. ἐσθ᾽ ἡμῖν ΝΝατοκ, 1523. Μ52. 

σφαλεῖσα παρθένος, σοττ, ΜυΒρ. 



64 ΕΥ̓ΡΙΠΙΔΟΥ͂ 

δόμον καθίζει: τοῦ θεοῦ δὲ λεγόμενος 
᾿ Νν ΝΜ 5 Μ 4 “ 

οὐκ ἔσχες ἄν ποτ᾽ οὔτε παγκλήρους δόμους 
“ἷ » Μ , “ ͵ Φ ΕἸ ον ἀ “ οὔτ᾽ ὄνομα πατρός. πῶς γάρ, οὗ γ᾽ ἐγὼ γάμους 

Ν πο νιν “Σ 3 Σ 7 ἢ ἔκρυπτον αὐτὴ καί σ᾽ ἀπέκτεινον λάθρᾳ ; 
ὁ δ᾽ ὠφελῶν σε προστίθησ᾽ ἄλλῳ πατρί. 1545 

ΙΩ. οὐχ ὧδε φαύλως αὔτ᾽ ἐγὼ μετέρχομαι, 

ἀλλ᾽ ἱστορήσω Φοῖβον εἰσελθὼν δόμους, 
ν 3 φιλο “- » Ν ,ὔ 

εἴτ᾽ εἰμὶ θνητοῦ πατρὸς εἴτε Λοξίου. 

(716 ροκιίδδς ΑΤΉΕΝΑ αφῥεαγς Ζη ἐλ αἱγ' αὖουε ἐλ ἐδ) 6.) 

ἔα' τίς οἴκων ἔθυοδόκων ὑπερτελὴς 
5 ΄ ’ 5 ’, ΄-“ 
ἀντήλιον πρόσωπον ἐκφαίνει θεῶν ; 1550 

φεύγωμεν, ὦ τεκοῦσα, μὴ τὰ δαιμόνων 

ὁρῶμεν, εἰ μὴ καιρός ἐσθ᾽ ἡμᾶς ὁρᾶν. 

ΑΘΗΝΑ. 

μὴ φεύγετ᾽" οὐ γὰρ πολεμίαν με φεύγετε, 
ἀλλ᾽ ἔν τ᾽ ᾿Αθήναις κἀνθάδ᾽ οὖσαν εὐμενῆ. 
τὶ ᾳ ᾿» 3 ’ , ἐπώνυμος δὲ σῆς ἀφικόμην χθονός, ΤΗΒ δ 

Παλλάς, δρόμῳ σπεύσασ᾽ ᾿Απόλλωνος πάρα, 

ὃς εἰς μὲν ὄψιν σφῶν μολεῖν οὐκ ἠξίου, 
- , μὴ τῶν πάροιθε μέμψις εἰς μέσον μόλῃ, 

ἡμᾶς δὲ πέμπει τοὺς λόγους ὑμῖν φράσαι, 
7 ᾽ 

ὡς ἥδε τίκτει σ᾽ ἐξ ᾿Απόλλωνος πατρός, τρύο 

δίδωσι δ᾽ οἷς ἔδωκεν, ἕοὐ φύσασί σε, 
5 ἀκ ν᾿ τ τ ἦ ᾽ Φ .} , 
ἀλλ᾽ ὡς ἕκομίζ) σ᾽ οἶκον εὐγενέστατον. 

΄ ΄ 

ἐπεὶ δ᾽ ἀνεῴχθη πρᾶγμα μηνυθὲν τόδε, 

θανεῖν σε δείσας μητρὸς ἐκ βουλευμάτων 

καὶ τήνδε πρὸς σοῦ, μηχαναῖς ἐρρύσατο. τ565 

ἔμελλε δ᾽ αὐτὰ διασιωπήσας ἄναξ 

1540. θυοδόκων ἴοτ θεοδότων ῬίοτβΟΗ. 1561. οὐ φύσασι ἴοι 
οὗ φασί ϑῖορΡΆ. 1562. κομίζῃ σ᾽ ἴον νομίζῃς 1 επιίηρ, 



ΤΩΝ, 

, “-“ 3 τ - Ἂ 7 

ἐν ταῖς ᾿Αθήναις γνωριεῖν ταύτην τε σήν, 
, ᾿ ε "ὦ “-“ τυ σέ θ᾽ ὡς πέφυκας τῆσδε καὶ Φοίβου πατρός. 

Ἂ ) ε 77 ἴω Ν Ἃς “ 

ἀλλ᾽ ὡς περαίνω πρᾶγμα καὶ χρησμοὺς θεῷ, 

ἐφ᾽ ἕοῖσιν ἔζευξ᾽ ἅρματ᾽, εἰσακούσατον. 

λαβοῦσα τόνδε παῖδα Κεκροπίαν χθόνα 
[4 

χώρει, Κρέουσα, κεὶς θρόνους τυραννικοὺς 

ἵδρυσον" ἐκ γὰρ τῶν ᾿Ερεχθέως γεγὼς 

δίκαιος ἄρχειν τῆς ἐμῆς ὅδε χθονός. 
93 « “-“ 

ἔσται δ᾽ ἀν᾽ Ἑλλάδ᾽ εὐκλεής" οἱ τοῦδε γὰρ 

παῖδες γενόμενοι τέσσαρες ῥίζης μιᾶς, 
2 ’ ἂ- μι , ἈΝ 
ἐπώνυμοι γῆς κἀπιφυλίου χθονὸς 

λαῶν ἔσονται, σκόπελον οἱ ναίουσ᾽ ἐμόν. 

Τελέων μὲν ἔσται πρῶτος" εἶτα δεύτερον 
“ “-“ -“ 

Ὅπλητες ᾿Αργαδῆς τ᾽, ἐμῆς τ᾽ ἀπ᾽ αἰγίδος 
“-“ 3 “-“ ΄-“ 

ἐν φῦλον ἕξουσ᾽ Αἰγικορῆς. οἱ τῶνδε δ᾽ αὖ 
-“ ’ Ν ᾿ , παῖδες γενόμενοι σὺν χρόνῳ πεπρωμένῳ 

Κυκλάδας ἐποικήσουσι νησαίας πόλεις 
, ΟἹ , 5 “" ΑΥ χέρσους τε παράλους, ὃ σθένος τὴμῇ χθονὶ 

, . 7, ᾽ 5 7 “ 

δίδωσιν" ἀντίπορθμα δ᾽ ἠπείροιν δυοῖν 
Ψ. ͵ὔ 9 , “ 

πεδία κατοικήσουσιν, Ασιάδος τε γῆς 
“- ᾽ 

Εὐρωπίας τε τοῦδε δ᾽ ὀνόματος χάριν 

ἼὝἬωνες ὀνομασθέντες ἕξουσιν κλέος. 
-- , Ν Ν Ἀ , Ν ΄ 

Ξούθῳ δὲ καὶ σοὶ γίγνεται κοινὸν γένος, 

Δῶρος μέν, ἔνθεν Δωρὶς ὑμνηθήσεται 

πόλις" κατ᾽ αἷαν Πελοπίαν δ᾽ ὁ δεύτερος 

᾿Αχαιός, ὃς γῆς παραλίας “Ῥίου πέλας 
, 

τύραννος ἔσται, κἀπισημανθήσεται 
, - Ν ν ιν , 

κείνου κεκλῆσθαι λαὸς ὄνομ᾽ ἐπώνυμος. 
ΡῚ 39 -“ 

καλῶς δ᾽ ᾿Απόλλων πάντ᾽ ἔπραξε" πρῶτα μὲν 
ΝῚ ΄ ᾽ ΓΝ Ν ᾽ ΄ Α 
ἄνοσον λοχεύει σ΄. ὥστε μὴ γνῶναι φίλους 

1570. οἷσιν ἔζευξ᾽ ἴον οἷς ἐζεύξαβ' βολΠροτ. 

Ε 

1570 

- 
“σι -ῷ 

ι 

1580 

ΤΡΟΒ 
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1Ω, 

ἼΘΙ 

ἌΘ. 

[Ω. 

ΕἸΥ̓ΡΙΠΙΔΌΥ Τῶν: 

εῚ Ν .9 Ν ϑέτᾳ, “ ον: ὁ 

ἐπεὶ δ᾽ ἔτικτες τόνδε παῖδα κἀπέθου 

ἐν σπαργάνοισιν, ἁρπάσαντ᾽ ἐς ἀγκάλας 

“Ἑρμῆν κελεύει δεῦρο πορθμεῦσαι βρέφος, 

ἔθρεψέ τ᾽ οὐδ᾽ εἴασεν ἐκπνεῦσαι βίον. τύοο 
“-“ 3 , ΄“΄ “οῳ ε , , ς 

νῦ2ν οὖν σιώπα, παῖς ὅδ᾽ ὡς πέφυκε σός. 
« 9 « ’  ἜῸ ε Ψ μὲ 
ἵν᾽ ἡ δόκησις Ξοῦθον ἡδέως ἔχῃ; 

ἦν ὙΚῚ ΩΣ ξ . τὸ δον » Χν » σύ τ᾿ αὖ τὰ σαυτῆς ἀγάθ᾽ ἔχουσ᾽ ἴῃς, γύναι. 
Ν ,ὔ ἈΦ Ν “ ἌΝ, “-“ ΄ 

καὶ χαίρετ΄" ἐκ γὰρ τῆσδ ἀναψυχῆς πόνων 
᾿ 7 Ι] 1: ρει, - 5» 7 

εὐδαίμον᾽ ὑμῖν πότμον ἐξαγγέλλομαι. τόοβ 

ὦ Διὸς Παλλὰς μεγίστου θύγατερ, οὐκ ἀπιστίᾳ 

σοὺς λόγους ἐνδεξόμεσθα' πείθομαι δ᾽ εἶναι πατρὸς 
, ἀν τς ᾿ Ἢ ᾿ Ν “τε ὰ δῶ Λοξίου καὶ τῆσδε" καὶ πρὶν τοῦτο δ᾽ οὐκ ἄπιστον ἦν. 

᾿) Ν “ Ν χὰ ψ' ἣν “ ᾽ " “ 

τἀμὰ νῦν ἄκουσον" αἰνῶ Φοῖβον οὐκ αἰνοῦσα πρίν, 

οὕνεχ᾽ οὗ ποτ’ ἠμέλησε παιδὸς ἀποδίδωσί μοι. τότο 
“ ᾽ " Ἂν ΄ ν - , 

αἵδε δ΄ εὐωποὶ πύλαι μοι καὶ θεοῦ χρηστήρια, 

δυσμενῆ πάροιθεν ὄντα. νῦν δὲ καὶ ῥόπτρων χέρας 
᾿ ΄, 

ἡδέως ἐκκρημνάμεσθα καὶ προσεννέπω πύλας. 

ἤνεσ᾽ οὕνεκ᾽ εὐλογεῖς θεὸν μεταβαλοῦσ᾽" ἀεί ἔποτε 
’ 5. Ν “-“ “ ᾽ φ' ᾽ ᾽ 

χρόνια μὲν τὰ τῶν θεῶν πως, εἰς τέλος δ᾽ οὐκ 

ἀσθενῆ. 1615 
με Α 4 ,, ν ὦ τέκνον, στείχωμεν οἴκους. 

στείχεθ᾽, ἕψομαι δ᾽ ἐγώ. 
4. φουύου ν « ’ 
ἀξία γ᾽ ἡμῶν ὁδουρός. 

καὶ φιλοῦσά γε πτόλιν. 

εἰς θρόνους δ᾽ ἵζου παλαιούς. 
Μ Ν “-“ ἄξιον τὸ κτῆμά μοι. 

ὦ Διὸς Λητοῦς τ᾽ ΓΑπολλον, χαῖρ᾽" ὅτῳ δ᾽ ἐλαύνεται 
»" “. ΄ ’ “ ΡΨ: 

συμφοραῖς οἶκος, σέβοντα δαίμονας θαρσεῖν χρεών 

εἰς τέλος γὰρ οἱ μὲν ἐσθλοὶ τυγχάνουσιν ἀξίων, τό:τ 
« Ν 7 “ ὦ 3 Μ Ε] μὴ “ 4 οἱ κακοὶ δ᾽, ὥσπερ πεφύκασ᾽, οὔποτ᾽ εὖ πράξειαν ἄν. 

τόο;. ἴῃς ἴοτ εἴης ΔΑ ΚεΠε]ά, 1604, 1Ἰύοξ. τοῦδ᾽ ἀναψυχὰς 
» πόνων κεὐδαίμον᾽ ΝΝΑΟΪς, 1614. ποτε ἴογ που 1.. Ἰ)᾿ Πἀοτί, 



δίανέπδον (β τόδε ϑετνίξε 

ἘΠ ΤΡΙ ΕΘ 

ΓΟΣΝ 

ἘΡΙΤΕῈΡ 

ΜΠΤΗ͂ ΖΝΤΚΟΦΌΟΤΊΟΝ, ΔΝΟΤΕΒ, ΑΝ ΟΚΡ]ΤΠΟΑΣ ΑΡΡΕΝ ΙΧ 

ΤῸΚ ὙΡΡΕΙΚ ΑΝ ΜΙΡΡΙΕ ΚΣΟΚΜΣ5 

ΒΥ 

σ. 8. ΙΕΚΕΑΜ, ΜΙΑ. 
Ζαΐε δελοίαγ οΥ Τγνϊέν σοίϊερε, Οαγογα 

Εαίέον" 97 ἐλε " ΑΙ ἱκερέξς," " εἴεζρρα,, " Ηεγαεζείαάαε," 

“ῤλάϊρεριία ἐξε Τιαπγὲς,᾽ δές, 

ῬΑΒῚ 11. ΝΟΤΈΒ. 

χουν 

ΑΤ ΤΗΕΞ (ΓΑΒΕΝΌΟΝ ΡΕΕ55 
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5 Β6 ὥῖῖαα. 
------ 

ΙΝ ἴπΠῸ6 Ῥτοΐορτιβ, (με σοά Ἡεγπηεβ ρῖνεβ [Π6 ἀϑια]ὶ ἀδίαἰ]ε δοσουηΐ οἵ 
186 οἰγοππηβίαῃοαβ αἰδβοιίηρ [Π6 ῥτϊποῖρα] ομαγαοίετβ, ἄονγῃ ἴο {Π6 ἔϊτηα αἵ 
ΜΓ ΒΙΟἢ 1Π6 δοίίοη οὗ [με ρ]αὺ Ρερίῃβ. Αοοοσζάϊηρ ἴο Ατίβίοιϊς (Δ δέ. 3. 
14) 1868 οδ]εοϊ οὗ ἃ ῥσοόϊορτια νγαβ ἴο “ρίδβραγε [88 νγαν,᾽ ἀπά ἴο ρῖνε ἴῃς 
απάϊεποα δη ἰάεα οἵ ννμαΐ νγᾶβ οοπηΐηρ, 5 ὙῈ1] 45 ἴο ἰπέοττῃ ἴῃ επὶ οὗ ραϑὲ 
ἐνεηΐθβ. δῖα δοοου Πρ Ηογπια5 ἄβοΐατθβ, βοιηθννῃαΐ Θχρ οί ε]γ, {Π6 
ἰηϊοηίίοηθ. οὔ ΑΡΟΪ]Ο τεβρθοϊίπρ Ιοῃ ἀπά Ηΐθ τηοῖμει Οτειιβα, ἀπα [μ6 
ἀεβείηγ οἵ ἐπεῖγ ἀδεβοεπάδηϊς᾽. 

Τεοβηΐοα!γ, [μ6 “Ῥτοϊοριιο᾽ ἰ5. “411 {παΐ ρατί οἵ ἃ ἱταρεάν ΒΟ Β 
ῬΥΘοβάαβ (ῃ6 ἢτβὲ θηΐγταπος οὗ [ῃ6ε Οβοσιβ᾽ (Ατίβι. 2οδέ. 12. 25), δᾶ 
τπεγαίοσγε ἱποῖπάεβ {ΠῸ τηοηοάν οἵ Τοη, 1]. 82 ἰο 1832. Βαΐ 1Π6 ἴδιτη γᾶ 5 
ῬοΟΡαΪατὶν τεβίγϊοίθα ἴο {πε ορεηΐπρ ΞΡΈεΈο ἢ. 
ΗΘ ΟΗΪΥ Οἴμοὺ οχίαπε ἐγαρεάγ, π΄ νυ μΐοῃ Ἐπτίρίἄεβ Πα58 αϑϑιστιθα τῃ6 

Ῥτοΐορτια ἰο ἃ βἰπρὶς ποη-δοϊίΐπρ ἀθιγ ἰ5 ἰῃς ΑΖίῤῥοϊψέμα, νου ἰξ 15 
ΒΡΟΚβθὴ ΒΥ Αρμτγοάϊίθβ. Ιῃ (με «ἡ κεσέίς ἀπ τὰς 7γοαάες ἴξ σοπδῖβϑίβ. οὗ 
ἃ ἀϊαϊορτιια Ῥεΐνγεαεη ὕγο ἀεί τθ5, ΑΡΟ]]ο τ ὙΠαπαῖοβ, απ Ῥοξεϊᾷομ 
τἱἢ Αἴμεπα, τεϑρθοιϊίνεϊγ Ιῃ (6 Ζαεκεῖας ἴῃς Ῥγοίοριιβ 15 ἀθνετεᾶ 
ΒΥ Τοϊοηγϑιιβ, ὑγἢ0 αἰζεγνγαγ 5 [αῖκε5 ρατί ἰπ [Π6 δοίίοῃ. 

Ἐπίεν ἨΈΚΜΕΒ ἴο (Π6 ἰτοηΐ, Βείοτε [με οεηίγαὶ ἄοοτβ οὔ (86 το} ]6. 
1]. 1-ϑ81. ΗΕΚΜΕΒ. “γονε Αἐας 7 ἀνε οῤγηιρ, Πεγνιες, σογὲ οὗ ἤαϊα 

γαῖ γ16ϑ 571 Ὲ7. ο7 φοάς. ἈΠ 16» ἐο ΖεΙρλϊ 7 εονιο, αὐ φὲν ὀγοίλον Ῥλοεδιι᾽ 
ὀέὲαϊα,, τυλο ἴον αρὸ δεγιεαίλ Ταϊϊαε᾽ ταεγεα 111] νιααΐε σεν έ τεγεΐογε τυΐέλ 
γέμα, ἰαιεγλίεν οΥ ζΐρηρ Ἐγεολέλεμσ. δὲ ἐμ ἄμα ἐΐριε ἐδ ἑυεγεά οὗ 
ἃ 5071, εογτυέγεα ἀΐηε ἐο ἐλαΐ ῥίαεε, αγιαῖ 1271 ἀΐνε ἐλεγε ἰο ΐδ, τυγαῤῥεαῖ ἦγε 
1δ» γοδδ τυΐέλ ροϊαάδτε ογγιαγδγις ἐγε α τυίοξεν ἐγαιε. οτυ ΤῬλοοδες ῥααε 
“6, σαγέφγ" “Ὁ ἐλοιε ο Αἰλένις; ἐλέησε τα»7} ἐλὲ ῥαθδ {γι λἴς ἐγααε 10 

ηὲν 1εἴῤλίαγε γατιε, 707 ἀξ ἐξ φιν το». δίγαίρλ 7 οὗεν, αγιαἱ ἴέαυε ἐλὲ 

ἐργαρι ογε ἐλε ἐδηηβὶς οέεῤε ἐχῥοσεά 10 σἱδετυ. Μιεχέ »ιοῦη 1λ6 ῥγοῤΠείδες 
δγείδγ γι ἐερίδα {λεὲ δας τυλεγε δ ἰαγ, αγιαὶ γε τας γεΐμαδα [0 εαϑέ ἀΐηε 

Μονίὰ; διέ ῥέμένρ λὲς σέαίε σλδ ἑοοξ αγια γεαγθαά λένε ας λε7' οτυνι εὐτ]α, 

γιοΐ ἀγιοτυίγιρ τυλόηῖος ἄδ εαρι6. Ζμς ἦδ φγέτυ ἐο νιαγιλορα, γη7γεἰείογ τηρ 

αὐ Α12οΠο᾽ς αἰίανς αγια τεγυΐρρ ἐλε φοι εογεέίμαϊν. Δηεαριτυλῆϊε Ογέμσα 

λας »ιαγγίεα Χιρέλες, τονε ΓΑ ἐομεδ, αγι «4 «λαδαγι; αγμα γποτυ {Δὲ τυεαι ει 

1 δος τΤΕΙΊΔΓΚ5 οἡ [Π15 ρσόϊορας ἰπ Τηϊτοάποίίοη, Ρ. νἱ. 
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2αἴγ, εὐλτ]αάϊοος οὐδ], αγὸ φολιδ ἐο Τλοοδμ᾽ ολγίο, ἀἰρείγγιρ' φγορέηγ. διέ 
“Ῥλοοότες, γεἴγαγεε! ο77 ἀΐς 77,167 ἴουθ, τοῦ! σίυς ἐλόηι ἡΐς οτογὶ 5071, 
αἰδεϊαγγιο Χμέλιις το ὅδ 1ΐς γχαίλογ, ἐλαέ το ἐΐε γοιμέλ γιαγ γεαεῖ ἀὲς 
»οἵλι6γς ἄογιε αὐ Αἐλόηις ἀγα βηαῖ λὲς Ἰατυζμῖ γίρλίς. Αια λὲς γιαρε 
σλα! δὲ εαὐεαῖ ΤΟΝ, ῥαγεγιέ ογ7 ἐλε 7ογιέαγι γάζα ἰο ὅθ. μέ 7 τυῦῖ! γοίέγε 
τυϊίλίγε γιογια167 ἠατεγεῖ ργοῦθς ἐο ατυαΐΐ {λ6 ἔξσμο, 707. 7 566 ἐλέ φοῦε οὗ 
“Ῥλοούτς αῤῥγοαεσλέγι,, τυλονι ΤΟΝ ,γεΐ ὁ ροαῖς 7 γανμε.᾽ 

1. τ. νώτοις οὐϊρανόν. ὙΠΕ τι]ς ψυΠΐοῖ Ἔχοϊπάθς [Π6 βροπᾶθε ἔτοπι 
τπ6 ΜΠ ΡΙαοα οὗ δὴ ἰαπιρὶς σεῦβθ, ππΠ1655 ἴΠπαΐ ἰοοῖ οοπβῖβί οὗ οπα νγογὰ 
ΟΥ ὕγνγο γοσ 5. οοβεὶν οοππηεοίβα, μα5. θα π 5θνΈγᾺ] {{π|65 αἰσγερατάθα ὈῪ 
Ἐυτὶρί 65; 1655 ΠΕ  ΠΘ ΠΥ ΒΥ ΑΘΒΟΒν]ι5 ἀπα Θόρηῆοοῖες. Απηοηρ οἵμεν 
Ἰπβίδῃοεβ, ορ. “41. 682, “λούει. 741, 17. μεν. 1338 (411 σοπίαϊηίηρ οὐδείς 
ΟΥ οὐδέν), Μεγαςῖ. 520. κατάϊρχεσθ᾽, εἰ ] δοκεῖ, αἷΞο ϑορῃ. Ὠλζϊ. 22 
σή]μαιν᾽ εἴτ᾽ ] ἔχει. Ἰπ [με Ἰαδὲ ἴνγο δχαπιρῖε5 εἰ πᾶ εἴτε Ῥεΐοπρ ἴο 
186 [Ὁ]οννηρ᾽ νγοσά ; θυ, α5 Ῥγοῦ, 760} οὔβογνββθ, μ 8 δοοοπξ ἴ5 οὐ {πε 
58 Πη6 5Υ}14}]6 45 [ηε τηθίτγί αὶ ζοΐμς (-άρχ- ἀηὰ -σήμ-), ννΒΐο οι τ Πταΐοα!]ν 
αἰτα Ἶβη85. (ῃ6 ἸΘηΡῚΠ οὐἩ {π6 1[ο]]Ἱοννίηρ 50114016. ΤῊΪ5 τοππατῖς Ὑγ 1] 
ΔΡΡΙΥ ἴο νώτοις ΠΕΙΕ. 

1.2. ἐκτρίβων, “ὙΠῸ τγξατβ,᾽ ΒΥ οοηδίαπε Ῥγθββιγο; ΟὨΪῪ [6 5κῪ 1561 
ἰβ Βαϊ ἴο ΒῈ “ὑγοῖῃ δὐγαγ᾽ ὈῪ σοπίαοι νυ ἱ [ἢ Ηΐ5 Πατὰ 9ῃου]ᾶετθ ΤῊΪς 
Δαἀάβ ἴοτος ἴο ἰῃς ερίμεξ χαλκέοισι. Τὰ Ἡοιποσ, Ὁ. 1. 53, ΔΈΪας ἰ5 
ΤΟΡΥΤΘβθη θα 85 βιιβίαϊ πίηρ [Π6 “ Ρ]]Π]1ατο ᾽ ἘΠμδἴ βαρροτί {πῸ μβάνθης, κίονας... 
αἱ γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσι. Ορ. ίτρ. “γε. 4.. 481 “τααχίτατια 
ΑἸ]α5 ἀΧθπὴ τππηθτο ἰοτατιδῖ 5[61115 Γι] ρ θητθιι5 ἀρίππι.᾽ 

1. 3. μιᾶς, Ῥ]Ιεΐοης, ἀαυρμίεσ οἵ Οὐσδαπιβ ἀπά Τοίῆγβ, ὁπ οἵ 1Π6 
ΡΙεἴδάεθβ, Ης5. Ο. 383, Νιτρ. Οδορρ. τ. 2258. ΑΡο]]οάογιβ 3. 1ὸ 5 γ5 
ἴΛτλαντος καὶ Πληιόνης ἔγένοντο θυγατέρες ἑπτά... Μαῖα μὲν οὖν ἡ 
πρεσβυτάτη Διὶ συνελθοῦσα Ἑρμῆν τίκτει. Ορ. Ονϊά, )ὰσ2. 5. 82, δζς.--- 

“Ῥ]εΐοπα οὑπὶ σα! οσο Αἰ]αηΐα 
ἱπηρτταγ, αὖ ἕατηα Ἂβί, Ρ]εϊαάαβασθ ρατίξ: 

αυάγαπὶ Μαΐα βιιὰ5. ἔοττηα 5ΈΡΟΓαΒ56. ΘΌΓΟΓΘ5 
{γα ]ταγ, δ βασησηο σοποιθυΐοθα Τον].᾽ 

ἐγείνατο, Ἡοχλοτίς δοτίδε Ποπὶ γεν- (γείνομαι), ποῖ τπιϑοᾶ ἴῃ Ατῖς 
Ῥτοβθ. Ἡεγοάοίιβ 1, 120 Βα8 γεινάμενοι -- " Ῥατεηῖϑ.᾽ 

1]. 5, 6, ὀμφαλόν, ἀοο. οἵἉ οορπαῖς οἵ δαιϊναϊθηξ ποιίΐοπ υῖτ ἐμ στοὰν 
καθίζων. Ορ. 1. οΙ. Τῆς ὀμφαλός, “πανε],᾽ οὐ βιρροβθᾶ οοπίτα οὗ (Π6 
ΘατΙἢ (1. 223) νγαὰβ ἃ τοπηᾶ ψηϊίε βίοης, ἰπ [ῃ6 πιϊάσὲ οὐ 1μ6 βῃσίπο, ὁπ 
Μ ΒΊΟΝ της Ῥγιμΐα βαΐ, ἂ5 {πε τερτγοβθηζαϊίνε οὔ ῬΏοοριβ. Ἐὸγ ἰΐ5 οτρίπ 
ΔΠα Βϊίοτυ, 566 γαῖ᾽ 5 2 ει. 7 Οεοργαῤῆν, 5.ν. ὍΕ.ΡΗΙ. Ορ. 2άσε»ε. 
237 μεσόμφαλα γύαλα Φοίβου, Αὁ50ῃ. Οἦο. το25 μεσόμφαλόν θ᾽ ἵδρυμα, 
Λοξίου πέδον. ἘὸῸτ ὑμνῳδεῖ ςρ. 1]. 92, 93 π. 

1,.7. ΤῊ ἁτίίοῖς τά ἰς οτηϊθᾷ ΒΥ ροείϊοαὶ Ἰίοεπος βείοστε μέλλοντα, 
85 ἴῃ “7ε]. 14. τά τ᾽ ὄντα καὶ μέλλοντα πάντ᾽ ἠπίστατο. ΟΡ. ϑορΆ. Ζϊεεί. 
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ΝΟΤΕΒ. ΟΥΙΝΕΘ τ--:25. 

991 τῷ λέγοντι καὶ κλύοντι, Α650}. κ'Κ. 315 τῶν ἁλόντων καὶ κρατησάντων 
δίχα. 

1. 8. οὐκ ἄσημος, 1. 6. νεΓῪ ἴδτηοιι5, ἃη ἰπβίδηοα οἵ Ζίζοΐός οὐ γιεῖοςίς. 
ΟΡ. Αοίβ 21. 39 οὐκ ἀσήμου πόλεως. ἄσημος ἴ5 ῥτΟΡΕΙ͂Υ Ξαἰά οἵἉ τπη- 
φοἰποα τηδία] ἘΠ] ἢ 15 υἱ Ποῖ βίδτηρ ΟΥ ΟΠαγδοίεσ, 

1. 9. Χχρυσολόγχου, ἴῃ 4]]πϑΐοη ἴο [Πε6 οΟ]Ο554] βἰαίπε οἵ Αἰβεπα 
Ῥτοιηδομοβ. οἢ ἴΠ6 Αὐοτορο]β, Πο]άϊπρ ἃ 5ρεαγ ψ 1 ρ]46 4 ροϊηΐ, 
κραδαίνουσ᾽ ἔγχος ἐπιλόφῳ κάρᾳ (7. Ζεγ. τοοξ. 

Παλλάδος κεκλημένη, ροΞβεδδῖνε σεη. “οὐ Ῥ81185 μἰρῃϊ,᾽ οὐ "παιηδᾶ 
ον Ῥδ]1αβ᾿᾿ (ΑΙΒεπα), 115 ἐπώνυμος θεά (1. 1555). Μτ. Βαγῆεϊᾷ οἰϊεβ 
50ΡΗ. Ὁ. Ο. τοῦ ὦ μεγίστης Παλλάδος καλούμεναι... . ᾿Αθῆναι. 

1. το. ΕῸΓ {Π6 σεπεαίορυ οἵ Ετεομίμειβ δηα ἘΠ Ποηΐτϑ5 (1. 21), 566 
ΤἸηϊτοάιπιοίίοη, Ρ. χχ. γάμοις, ορ. 1]. 72, 868 ; 4150 ὙΊτρ. “4471. 4. 172 
“ Οργεζσίτεηε νοοαῖ, πος ργαθίεχὶε πογαΐηθ σα] ρα. 

1]. 11-132. ὙΠπε “Τοηρ ΕἸ ς,᾿ ο41164 Κεκροπίαι πέτραι ἴῃ 1. 936, εχ- 
τοηᾶεά «]οπρ ἴπ6 ποτίῃ 5ἰάε οἵ [Π6 ΑἿγοροἹβ. [Ιἢ 1185. πογίῃ-υγεβὲ δηρ]θ 
ὙΕΓΕ οανεβ ἀδαϊοαίοα ἴο ΑΡΟΙ]Ο ἀπά Ῥδὴ (1]. 17, 402, 938), ἡ] ἢ ἀτα 
51Π1 το θὲ βεεπ, (γογάβννοσίῃ, “ἐλέγις απαὶ Αἐέεα, ο᾿. 1.2.) χθονός, 
Ἰορδὶ σεη. αἴοσν ὄχθῳ, “ 'π {πε Ἰαπαᾶ οἵ {πΠ6 Αἰπεπίδηβ.᾽ ἄνακτες, “Ἰοτά5᾽ 
ΟΥ̓“ Ῥοββεββοσβ, ἷ. 6. "ἸΠΠαΡ ἐδηΐβ᾽ οὗ {86 501], 

1. 15. διήνεγκε. ΤῊ διά τηεξαηβ ὉΡ ἴο {Π6 [1]] {τὴς οὗἉ ἀε]νογυ. 
11. 16, 17. ἐν οἴκοις, ὅζο. ΟΡ. 1]. 344, 807, ἀπά 566 ποίς οῃ ]. 502. 
1. 18. ὡς θανούμενον (τερεαϊεά ἴῃ 1. 27), “εχρεοϊίϊηρ μ6 ψου]Ἱᾶ αἷς. 

Υ ει ἰπ 1. οὔ τευβα ὄχρύθϑβαβ ἃ Πορὲ {μαι ΑΡΟ]]ο τηῖϊρμί ἱπίθγίετε ἰὸ 
5αν8 ἰδ 116. 

1. το. ἀντίπηγος, ἃ “ οα5 κεῖ ᾿ΟΓ" Ατῖς ᾽ν ΒΊ ἢ βογνεα 5 ἃ οσδᾶ]β, ἀπά δρ- 
ῬᾶτοΠΕΥ μα « ουτνεά 11ἃ (1. 39) ἀπά ἃ ουγγεᾶ Ὀοίίομι. ΤῊΘ ἀντί β6θπ5 
ἴο ἄεποίεδ βοιηδ ςοτγεβροηάεησα οἵ [15 Κιηα Ὀδίνγθοη 15 ῬΡατίϑβ. 

εὐτρόχῳ κύκλῳ, ρῥτΟΡΔΌΙΥ “ον τουηαοα οτδ. 
1. 2ο. προγόνων, ὅτο,, ἱ. ε. “ ἀετίνεα [το τὴ ΠΕΓ [οτε δ Πουθ πα οτὶ σ᾽ παιίησ 

αἱ ἘΤΟΒ  Ποηΐτ5 δὲ Εἰ θῖσῃ. Οτδυθα 18 ϑιρροβεά ἴο μὲ ἢἰβ. στεαῖ- 
σταπ ἀαπρηίεγ (1. 267). 8686 δοοοπηΐ οἵ 1π6 Ἰερεθηά ἴῃ 186 ποῖε οἡ ]. 269. 

1. 21. Ἦετο, δϑ {πη 1. 268, {μεῖς 15 εἰπεῖ δὴ ἀπαραδϑέ ἰπ {Π6 βεοοηᾷ [οοΐ, 
ἃ Ἰίοθποα οἵϊεη ἴα κθη πὶ ἴπ6 οα56 οἵ Ῥτοροσ παπιθ5 (65 Ἰφιγένεια, δζο.) ΟΥ 

τὴ -ἴος ἰ5 οοπίταοίοα ΒΥ σγρεζσεσῖς. ΟΡ. 1. 285, αἶθο ᾿Ερινύων ΖΔ. 7. 931. 

Μινύαϊσι "7. μγ΄. 220. 
ὙΤΠε γάρ ἱπίτοάιισοβ. ἀπ ἐχρ] απαΐοσυ οἴδτιβο, βίατηρ (Πς οτὶσίη οἵ 1ῃ6 

ΟΒίΟΠΙ. 
1. 22. δισσὼ δράκοντε. Ορ. 1. 1427 δράκοντες, ἀρχαῖόν τι, ὅζτο. 

᾿Αγλαυρίσι, ἤοπι Αρίδυτοβ (οΥ Αρτδι]οβ),; [Ὡ6. γῆς οἵ ΘΟ βοτορϑβ. 

Ἡδξπος ἴῃς ἐρίτπος 15. αϑϑίρηθᾶ ἴο 811 [ῃ8 ἴῃτθε ἀαπρμίετβ (1. 406), οῃς 

οἵ ψΠοπι νγαβ αἶξο παπιοᾶ Αρίδατοβ. ΤῊς οἴμοῖβ ὑγεσα Ῥαπάσοβοβ ἀπ 

Ἡῖβα: ὅες Τηϊτοάμποίίοη, Ρ. χχίϊ. 
ῇ 



ΤΟΝ. 

11. 24, 25. ἐκεῖ, “ γοηάετ,᾽ ἱ. 6. δ Αἴμεηβ. ἐν, " ϑποϊοβοα ἱπ,᾿ οἵ " δη- 

οἰτοϊθά Ὀγ,᾽ Βεΐπρ ὑγοῖῃ 85 ἃ πβοκίαοε (δέραια 1. 1431). Ορ. ἐντρέφειν 

1. 1428. ὙΠεθ6 “ βοϊά- υτοιρῃς 5πδῖκαθ ὑγοτα ἴῃ ἱπηϊτατίοπ οἵ [Π6 τθαὶ 
ΟΠ65 Ρ]δοεᾶ ἴῃ {ΠῸ ομδβί οὗ {Π6 ᾿πίαπι Ἐπ μ  Ποπΐμβ. 

11. 26, 27. ἀλλά -- “τποτβονοσ, ταϑατηΐπρ ἴΠ6 πατταῖϊνο, χλιδήν, 
« ἤποτυ,᾿ οἵ “βαυᾶβ᾽ οὗ σΟβΕΠγ ἄΡΡᾶτγε] ἀπᾶ οτπατηβηΐβ, ἴῃς κόσμος τι5ϑᾶ ἴπ 
ἀεοκίηρ ἃ οοῦρβ8 [ὉΓ Ῥυτία]; 566 χεϑέΐς, 140, 618. ὙΠ15 15. ἐχρ] αἰπεά 

ἴῃ ὡς θανουμένῳ. 
1. 29. αὐτόχθονα. Ο. 1. 589, ἀπᾶ γηγενοῦς ἴῃ 1. 20, ἘῸΓ [Πῖ5 

Γανουτῖτε θοαβὲ οἵ {πὸ Αἰμεπίδηβ, [μὲ ΠΕ γετα ἱπάϊρϑποιιβ ἴο 1Π6 501], 

566. Ατ. [77εε. 1τογ6 ᾿Αττικοὶ μόνοι δικαίως εὐγενεῖς αὐτόχθονες, ῬΙαΐο, 

πε. 237 Β, αὐτόχθονας καὶ τῷ ὄντι ἐν πατρίδι οἰκοῦντας. ὙΠπογάϊά65, 

1. 2. 5, δἰἐπΠ Ραῖε5 {Π6 πιπαἸβεαγρεα οοπάϊεϊοη οἵ Ατεῖσα, 5 σοτηρατθά Ὑγ ἢ 

(ἢ τοϑί οὐ Ηξε]]δ5, ἰο {Π6 παΐπσγαὶ ρονετίυ οἵ {πεῖν 501] (τὴν γοῦν ᾿Αττικὴν 
διὰ τὸ λεπτόγεων.... ἀστασίαστον οὖσαν ἄνθρωποι ᾧκουν οἱ αὐτοὶ ἀεί). 

1.. 36. ΤΕ πατηβ Λοξίας, αἰγὶ υεα ἴο ΑΡΟ]]ο, 15. οἵ ἀοιθεα] ἀετῖνα- 
τίοη. 866 {πε Τιβχίσοη. 

1. 37. πλεκτόν, οἵ Ῥαϑβικθξ οἵ Ἵβδίει ἡγοσκ. κύτος ἀθῆηθθ [ῃ6 58ᾶρ8 οἵ 

(6 ΒοΙ]ονν τὶς οὐ οσδάϊ]ο (1. το π.). 
1. 238. κρηπίδων, “ Ποοτ,᾽ οΥ “ ΡΙαἰοττη,᾽ οα {6 ἴορ οὔ {Πς βίερϑ ἰϑδάϊπρ' 

ἴο [Π6 επίταησα οἵ {Π6 ἰθῦρ]8. Ὁ. 1. 51ο. 
1]. 29, 40. κύτος, [π6 ΒΟΙ]ονν “114 οὗ [88 οαϑῖκεῖ (1. το π.). εἷλικτόν 

ἰ5 δἰτμοῦ " τουπαθᾶ,᾽ πὰ εὐτρόχῳ ἴῃ 1. 19, οἵ, δοοοταϊησ ἴο Ὅτ. Ἄεγτγαὶ!, 

ἐΓασπαθ]6 ̓  ἀροη Πίηραβ. 
1. 41. κυρεῖ, ὅζο., “1ξ 50. [8115 οτξ [μαι {Π6 Ῥγορῃθίβββ 15 1π8ξ Ἔπέεσί πο 

1η6 βῃτίηςβ.᾽ ΤῊΐβ νγαθ ΠῈῚ τορι ]87 Οπβίοπι αἱ βαητῖβθ, θα ομαπος Ραΐ {πὸ 
ἱπίαπε ἴῃ {Π6 τίρῃξ ρίαςα ἀπά αἱ {πε τίρῃξ πιοιηεηΐῖ. ἱππεύοντος, " 5ἰατιϊ πο 
οη ἢἰβ σοῦτγβα. 

1. 44, 45. εἰ τλαίη, “τηεῖμοῦ ἀπῪ οὔθ μδᾶ ἀατεᾶ,᾽ ἴῃς ἔδοϊς Ῥεΐηρ 
οοποεϊνεα 5 ροββίθ]θ, γεῖ Παγάϊγ τ! 0]6, Εἰ νη τπ6 ἡγαϊεαΐίοε αἴτεον 

ψο5 οἵ ετηοϊΐοη (θαυμάζειν, διο.γ 15᾽ ἸαἸοτηΔ ΙΟ411γ πϑεα ἰποίθδα οἵ [ῃ 6 
ἄϊτεοι ὅτι τε “1 δτὰ βϑυγρτίβεα ἐλαΐ, ὅζο. ὠδῖνα -- τέκνον, ἃ5 ἴῃ 1. 1487, 
7221. 7. ττοϑ, πᾷ εἰβεύβεσε. ᾿ 

1. 46. θυμέλας, {πε “ἀτοα᾿ ΟΥ̓ Ῥ]αἰ[ΟΥπὶ, ο4116 κρηπίδων ἴῃ 1. 38; Πδποα 
ὑπὲρ θυμέλας 15 εααϊναϊοηΐ το “ Ῥεγοῃα ([Π6 ἔδιηρ]8 ῥτβοϊποίβ.᾽ Ἐογ {Π6 
Πζοταὶ βθηβθ οἵ θυμέλη (τοτη θύειν), 566 1,Ἔχίσθη. 

διορίσαι, “Ῥαῃΐ5},᾽ 11," οαδί Βεγοηα ἐμ Ῥουπηήατυ." 80 ἴῃ 276]. 304 
κώπῃ διορίσαι -- “Ῥαΐ Δοτο55 186 56δ.᾿ 

1. 47. ἀφῆκεν ὠμότητα, “Ἰεΐ ρῸ (σῃδηρ64) ΠοῚ οσαεὶ ἱπέθηϊ. 
1. 48. συνεργὸς ἦν, 5.. τῷ οἴκτῳ (αὐτῆς). τῷ παιδί, “ἴον {π6 οἰ] 5 

βαϊκο,᾽ «αΐί. εογιγροα. μιὴ ἐκπεσεῖν, γ16 οἴκεγείιγ,, -- ἐκβληθῆναι. 

1. 49. τὸν σπείραντα, ὅτο.; ἷ. 6. “ἴπαΐ ῬΏΟΕΡτι5 νγαὰβ Ηἷβ ἐα μον. 
Ι. 51. τοὺς τεκόντας, ὅζο. ΤῊΪ5 τι56 οἵ ἐπίσταται, ἰηπίεαά οἵἉ οἶδε, νν ἢ 
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ΝΌΤΕΘ5Ξ. ΖΙΝῈ5 24--68. 

ἃ αἴτεοῖ ρεύβοηδὶ οδ)θοΐ 5εῈπὴ5 ἴο θ6 ἹΠΡΑτΑ]]6]ο. [Ηεποδ {πῈ σεπαΐπε- 
Π655 οὗ {Πϊ5 11π6 Πα5 Ῥξεπ βυβρεοίεά, 

1. 52. μὲν οὖν, Ξεραταΐεϊγ, {Π6 μέν απϑνγετίπρ ἴο δέ [ο]]ονίπρ, (μῈ οὖν 
οΟΠΕΪπυΐηρ {Π6 πατταῖνα [ἰβεϊηρτιίβἢ [Π15 ἔἴτοσα [Π6 οοτα πο μὲν---οὖν 
Ξε ζηεη0 Ὁ670.} 

βωμίους τροφάς -- “1ῃε «Ἰΐατϑ νυν ῃΐοἢ σανε Εἶπ συβίεπαπος ᾽ (]. 323). 
ΤῊΘ τηεαΐ οἤετίπρθ γεγε [Π6 ρδγαυϊβιια οἵ {π6 ῥτίεδίβ (Ωρ. 1 ϑγε. 2. 
13, 14), ἔτοπλ ΏΟτη ΙΟΠ, 85 βεγυίίοσ οἵ ἴῃς ἴθπιρὶθ, νου] σοὶ ἢἰβ 
ΒΌΡΡΙ 165. 

1. 53. ἀθύρων. ΤῊΪ5 νεῖ 15 οὨΙΘΗῪ τιϑοᾶ ἰπ Ἐρίς απᾶ 1,γτίο ροείτυ. 
Βαΐ 1ΐ τεοῦγβ ἴῃ δὴ ἰδτηθίς 11π6 ἴῃ ἃ ἔγαρτηθεπὶ οὗ ἴῃ 2 αγιαξ τάχ᾽ ἂν πρὸς 
ἀγκάλαισι καὶ στέρνοις ἐμοῖς πηδῶν ἀθύροι. 

1. 54. χρυσοφύλακα. Ἐὸτ ἴῃε ἰτεαβιγεβ οὐ [μ6 ΠΕΡ Ϊς ἐεπιρὶε (πολύ- 
χρυσα λατρεύματα 7}1. 7᾽. 1275) 566 Ἔ5ρεοίδ!}}Υ ΗΔΐ. 1. 50, 51. 

1. 55. ταμίαν. ἼΠε δπαρδεβί ἰ5 {γεεὶγ δαπηϊτ θα ἴῃ ἴῃς ἢγβέ ἰοοΐ οὗ δὴ 
ἰατηθῖς νϑῖβθ, ΠΕ η οοτη ρτἰβεα ἴῃ ομα νγογὰ (1]. 242, 272, 297; 310, ὅζς,). 
Βαϊ ἴῃ Ἐπτὶρί 465, ἐπουρ ποῖ ἰπ ΑΘβΟΒυ] 5. ΟΓΥ ΘΟΡἤΟΟΙΪ65, ἴς ἰ5. οἴζεῃ 
αἰνίαεα, σΘΠΘΓΆΠῪ Ὀείνγεθη ἃ ργεροβίτίοη απ 115 σᾶβε, ἃ ἐπὶ τοῖσδε, παρ᾽ 
ἐμοί, ὅτε. 

1. 56. καταζῇ, “ ᾿ἵΐνεβ οη.᾿ Ορ. συνεχέστατα καταζὴν Ατίϑι, 2121. τ. το. 
δεῦρ᾽ ἀεί, ἀπειέσψιε, ἃ ἰανουτίία Επτρίάθαη ρῆγαβε (17εἰ. 76, 7ε(. 1224, 
ὅζς.). “Κοχ δεῦρο, απδ6 Ρ]ετιτησια Ἰοσιτα βἰρηϊβοαίῖ, εἴΐαπη ἀθ [θη ροσα 
Ῥοπίζατ,᾽ ῬΡογϑβοη, σα Ογέςί. τ670. 

1. ρο. Χαλκωδοντίδαις, ἔτοτι ΟΠα]οοάοη, ἃ Ἰερεπάδτγυ κὶπρ οἵ ΕπΡοβα, 
βἰαΐπ 'π ἃ θαῖι]ς αραΐϊπϑε Αὐπρῃϊγγομ απα (ῃ6 ΤΠΈΡαπ5. Ετοτη 5 [αῖμοτ 
ἈΡαϑ, α [Ἀ]εα ςοηὴ οὗ Ῥοξεΐάοη, ἴπΠ6 Επθοθαπβ γεσα παιηθα ΑΡαπίεϑ. 
Ἡξπος ἰῃπ Ηοπιοσ, 71. 2. 541, ΕἸΡΒδποσ 15. οα]]Ἱεᾶ Χαλκωδοντιάδης, μεγα- 
θύμων ἀρχὸς ᾿Αβάντων. 

1. ὅο. Εοτ με πηδίαρμογ ἰπ κλύδων, “γγανε,᾽ οἵ“ οοά οἵ ννατγ, ορ. 
κλύδωνα πολεμίων 7. 7. 316, ἔριδος κλύδων “ήέε. 118. 

1. 61. ὅν, “ ΜΒ οτοΐπη,᾿ ἢ συμπονήσας, Ὀὰξ [μ6 ἀϊτεοὶ ομ]θοῖ οὗ ξυν- 
εξελών, “ ΠεΙρίηρ ἴο τοσῆονε ᾽ (μδὶ νγαγ- οοά. 

1. 62. γάμων Κρεούσης ἀξίωμα, “16 ΠοπουΓ οὗ γγϑά]οοκ ἀπὰ Οτοιβα, 
Δ Ἔχ γαουαϊπατὺ ῥτίνίορα [ῸΓ δὴ δ] ΐθη ἴο δη]ου (1]. 223, 592, 813). 

11. 63, 64. Ἑυτίρίάες. ἀερατίβ ἔγοτη ἴῃ ῬοΟραΪΑΓ Ἰεροπᾶ ἴπ πιαϊκίηρ 
Χυΐδιβ ἴῃ6 5οὴ οὗ Αθοΐτβ, βίποθ 6 δπὰ Τροσῖβ αηὰ Αβο]ιβ σεγα 4]}} 
τερατάεα α5 ἴῃ βοὴβ οἵ Ηδ]]επ. Αἶβο [ῃς βρίμεῖ ᾿Αχαιός, ἀρρ]ϊεά ἴο 
Χαΐδαβ, 15 Βαγαϊν οοπϑίβζοπε νυν ἱτἢ [μ6 ἕδος {Ππαΐ Αομαθιιθ νγαθ ἢΪθ. 50Π, ἃ5 

οἰαϊοά ἰπ 1. 1592. ΤῺῊΘ 5ἴοτγυ ἰΐβε][ 15. ἃ Ἰαΐεγ ἱηνεηϊίοη, βα ρβεαιθηΐ ἴο 

ἴῃ αἀορείοη οἵ με Ἰερεπά οἵ Ηε]]εηὶς ἀθβοθηξ τοὺ ἩΘ]]6η ἀπᾶ ἢῖ5 

50Π5, ἃ5 Δ ΔΙΓΟΪ6 οὗ ἴῃ 6 Ροραϊαγ ογεθά. 
χρόνια σπείρας λέχη, ᾿[ΠουρῊ Ἰοηρ’ {ἰπι6 νγεδαςεα, 

1. 68. εἰς τοῦτ᾽ ἐλαύνει, “15 σιυιϊαϊπρ το δ ϊ5 τεβαϊ,᾽ οὐ λέληθεν, ὅζο. 
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ΤΟΝ. 

Ξε μὲ Πδ5 ποΐ ογροίίθβη ({π6 9111), α5 μθ 15 {ποιρῃς (10 ανε ἀοηβ). 
ΒΟΙἢ γε Ὸ5 ΔΓΘ ἱπῃ ρ  βοη δ]. 

1]. γ1--78. μητρὸς... δόμους. ΤΗΪ5 μΒαᾶ Ῥεὸπ ἈΡοΪ]οβ ἰπξεπίϊοη 
(!. 1566), θπξ οἰτουτηβίαποθβ. ὑσουρῃς ἀροῦὲ [ῃ6 τεοορτϊοη δ ΠεΙρΡΕΪ. 
τὰ πρόσφορα, “Ηἷ5 τἱρῃ 5. Τὴ 1]. 1540- 5 Οτειβα (6}15 Το [μαΐ ΑΡοΪ]ο 
νγ85 ἰοσοθά ἴο 5510} Πἰπὶ ἴο ἃ Βυμηδη {αίμεσ, οἰμογνίβε (τοῦ θεοῦ λεγό- 
μενος) με σου]Ἱά ποΐ Βανε θθεδη δαἀπηϊεα ἰο ΗΪ5 ᾿αυγ αι] ἱπΠοτϊίαποα. 

11. γ4, 75. κτίστορα, “ οο]οηΐδί.᾽ ἘῸΓ [88 Ἰοηπΐδῃ οο]οηΐοβ ἴπ Αϑβία 568 
1. 1584 π. ὄνομα (4150 1. 80), {π6 σορπαία δοοιβ. ὙΠ Ἴωνα ἴῃ ἀρΡΡοϑῖ- 
τίοη. κεκλῆσθαι, ἱ. 6. ἴοΥ 411 τἴτη6, {Π15 Βεΐηρ {Π6 ἴοσος οὗ ἔμε ρεγίδοϊ 
ἴδηβθ. θήσεται, “ οοπίτίγα,᾽ ΟΥ “οατιβ6.᾽ 

1, γ6. γύαλα, “ ΒΟΙΊονν,᾿ οτ΄ “ 4611᾿ (]. 220 π.), Ββατᾷά ὈῪ ῃ6 ἔθιαρὶα 
(1. 115), ὕεγε νγαὰβ ἃ ἰδισεὶ στονθ. Ορ. Δηλιάσιν γυάλοις 7ῤἀ. 7. 
1236. ἶ 

1. γγ. τὸ κρανθέν, “1Π6 Δοσοπηρ  ]5ῃπηθηΐ ᾿ οἵ ῬΒοΘΡυβ᾽ ἀεβίρηβ οα 
Ῥ6 4] οἵ Τοῃ. ἐκμάθω, “5ες ουίἱ,᾽ ἴο {μ8 επᾷ, 

1. γ9. λαμπρὰ θῇ, “Ὀτρμίεπ, Ὀν ἀεδοοτγαίπρ υυἱ ἢ Ὀγαπομα5 (104); 
ῬετπαΡ5 ἴΠ6γα 15 8150 δὴ δἰ]πβίοη το [Π6 Ῥγόοθϑβ οἵ " βυγεαερίπρ᾽ τηρηϊ οηθα 
ἴη 11. 115, 120. πυλώματα, “ ροτίίσοεβ᾽ οἵ “ ἀοοτγνγαγβ᾽ οἵ [Π6 [θβιηρῖδ. 

Εχιὶς ἨΕΕΜΕΒ. Ἐπίεσγ ΤΟΝ ἔτοπι {Π6 ἰθπρ]6 ὈΥ (Π6 σεηΐταὶ ἄοοτβ. 
82-182 ΜΟΝΟΡΥ οὗ Ιοῃ. (ΤῈ6 πιείσε, 45 8. δ5 ἴῃς σέγοῤἧε, 1. 112, 15 
18ε τορι δγ ἀπαρδαϑίϊο.) 

ΙΟΝ. “420! ἐλ ϑτιρις ὀγέρλϊ! ἐλαγίοί ἀαῤῥεαγς, Πρ λεγε ἐλιε σεεγρεγεές οΥ 
αγηασονδ. 714 τίαγε Μεε δεζογε λὲς ὀεαηις; ἐλε ἐριεδισε σηιοῖε σθαι 
μῤτυαγά ἐο ἐλε γορῦ; ἐλε 2γίεείόδ», δεαίεαί ογ1 167, ἱγίδοα, ατυαΐές “4οϊ]οῖς 
2γογερέέηρ. ΟἿ γέ, 5εγυαγείς ο7 ἐλέ φοαῖ, δαΐλε ἐγι Οασίαϊία᾽ 5 7οιειέ; ἀεγέ- 
αὐίεν ρμαγαῖ γοιεγ 1125 7γονε 11|-δοαϊγιρ' τυογας ἐο ἐλε οἱδίίαγείς αὐ “λοεδιε᾽ 
σλγίγιθ. ΜΥ ἡασᾷ ἐξ ἰο ιειγίν αγια δεῖ ἐλε ογίαϊς, αγια ελαφε ἀτσαγ ἐλε 
ῥὶγαϊς ἐλαΐ »1α7, οτε7' λοΐν γαγιέ,---γῖν απ ἐο λοεδιεο᾽ ἤοηδε τυλίσλ γίγας 
»:6. (Οὐνι6, γι} ὀγαγιεῖ οὔ αν, φῤγηρ γγοηε σαςγεαῖ ργουες τυλίελι 1οΐη ς᾽ 
7οιρίαΐγις τυαΐό7, τολογεέτυϊίλ 7 στυεεῤ ἀαγίογιρ 116 {οηεῤίε οογ. σεῦ 
ὀϊοσσοα δὲ ἕλοι, σοά 97 Τεαϊέρρ, 7εἰοὴς 501} 7.7 τς γὯ:») Ἰαδομν αραῖ 
οΙογίοτες, ἴο σεγθς {λέ ροας ἐφιγιογίαί. Ῥλοούης ἐς τὶν γαΐλεν, ἰογαῖ 97 ἐλς 
{ει ]ε, τυλεγεῦγ 7 θέε. Βερσεα δὲ ἑλοι 707 εὐεγ, 7 εἰο᾽ς 5οη1} Λίοτυ, 
εν ἑασᾷ γε ]εα, 7 τοὴϊ! τῤγίμδίε τυαίεν 7γονε ἐλ φοϊαίδγε ἐτυεγς, τεγϑεῖ 
2τ:͵’γέ ἀγα εἰθαγι. 27αν ἐλὶς γὴν τυ ]ἔγρ σογοΐσε πεθεγ ἐεασο ! «566, ἐλε 
ὀὲγαῖς αγὲ Μοεοξίγι ἀϊἐλογτυαγα, (ρρι γιοΐ 7647 ἐλε σἀγίγιε, εἶδε ἐλὲς ὅοτυ 
97 »εΐγιε σλαὶ οἴαν γοιε,-- -λογαία δήγα οΥ Ζετις, 07, στυαγι ἐλαΐ »ταξετέ τεσῆς 
10 ““2οἱ]οΣ ἦνγε. Εἰδετυλεγε ὑπαὶ γοιι7 γιεδίς αγιαὶ γεα7, γο147 γοιεϑιρ; 
ἐδ] γτιοΐ Τλοεδιι᾽ ἑενιίε. 7 οάτε ἐο δἰ] γοῖε, »ιϑδσέγισενς οὐ φοαῖς 10 ὙΦ᾽: ; 
γεΐ γιέ 7 αο γι» σεγυΐες ἐο {λέ ροαῖ τοῖο 75 675 γ)6.ἢ 

1]. 82, 82. τάδε, δὲς. -- “1ο, ΠεΙο, οὐ “866 ἴῃς Ὀσίρῃς οδγ Ὑ ἢ ἰζ8. ἔουΓ 
5ἴδεας " ὙΠὲ οοΐοη αἰζει τεθρίππων τηλῖκε5 ἴΠ6 βεηίθπος ταΐμοσ αργαρῖ:; 
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ΝΟΤΕ5. ΔΝῈ5 7τ--07. 

5εν σαὶ αἰ τ οη5 ομηΐε ἰξ, τη Κίηρ λάμπει ἱταηϑίανε, “ ΠΙΡΉ 5 ἋΡ Πἶ5 οματῖοι 
Ὀτρμι.Ὁ Ορ. Π1ε]. τι31 ἀστέρα λάμψας, 4150 ραβδῖγε λάμπεσθαι ἰπ 1. 87 
πα 7. 7. 1155. Βαΐ {πε οο]]οςαίίοη λαμπρὰ λάμπει ἰ5 ΟΡ]δοἰΙ ΠΑΡ ]6. 
566 8150 Οτιῖ. Αρρ. ἘῸζ ἃ β' ΠΉΠ|Αγ ἀδβοτριίοη οὗ βαηγῖβα ορ. ΖΚ. 4. 157 
λευκαίνει | τόδε φῶς ἤδη λάμπουσ᾽ ἠὼς | πῦρ τε τεθρίππων τῶν ᾿Αελίου, 4150 
ΘΟΡΗ. Εἰεεί, τῇ λαμπρὸν ἡλίου σέλας... μέλαινά τ᾽ ἄστρων ἐκλέλοιπεν 
εὐφρόνη. 

1. 84. φεύγει, δὅζς. Ορ. Ηοτ. Οὐ. 3. 21, 24.“ Ταῦτ τράϊθηβ ἔιραὶ αϑίγα 
ῬΒοΟΡι5.᾽ [ΙΓ {Π6 οἵἴμεσ τεδάϊηρ πυρὶ τῷδ᾽ της ἀαίίνε 15 ἱπϑβί τηθηΐ], 
οΒαβεα Ὀγ᾿ ΟὟ“ Βείογα 5 ἤγε, δπᾷ αἰθέρος πᾶν βὸ εἰζμεσ νυ ἱἢ πυρί οΥ 
ὙΥ [ἢ νύκτα -- " πῖρῃς οὗ 5ραςε. 

1. 85. νύχθ᾽ ἱεράν, ρΡεταρϑ ᾿ ναϑίυ πίρῃι,᾽ “πἰρς᾿ 5 τηγβίθγίουβ σ]οομι᾿ 
(Ὁ.), ἴτοτῃ νγῆδΐ 15 βαϊᾷ τὸ θῈ 1ῃς ῥυϊ πεῖνα βθηθα οἵ ἱερός --΄ βίτοη σ᾽ ΟΥ 
“τηἱρηῖγ. Ὦγτ. Ψετιτα!] Ἔχρ]αΐπθ ἰξ 5 “ἃ νάρτιβ ἴεσιι οὐ τθύβγεποθ., .. 
ΔΡΡΙἰεὰ ἴο ἐπε »τβαὶ ε]επιθηΐβ οἵ παίασγθ.᾽ Βαΐ {π6Ὸ σοτησιοη τοηαθγίηρ 
“βδογϑά, 458 δῇ δι αΐε οὔ " πίρΐ, 15 αἱ Ἰεαβδί βαια}]}ν ἀρργορτίαια. Ορ. 
μακάρων τοι νύκτες ἐασί ΗΠ 5. Ο2. 730. 

1. 86. ἄβατοι, “ πηϊτοάάεη, 1. 6. “5αοτγοθᾶ, δἂβ [με Πατηΐ οὗ ἀεἰτἰεβ. Ὁ ρ. 
ἄβατον πέδον Μακιᾶ. το. ἼΠεκα “ ρβακβ᾽ (δειράδες 1. 714) τοβα ουΐϊ οἵ 
ἃ 56γη οἰ σοῦ] ταηρα οὗ το ᾿π5ὲ ἀρονς ΠΤ ΙΡἢΪ, Κποννῃ 45 {πὸ ῬΠδο- 
ἀτίδαεβ, οὐ ϑῃϊηΐπηρ ΟἸῖ5, ἔτοτι {Πεὶγ τεβθοιίηρ ἴῃ 6 ταγϑ οἵ ἴῃς τπουηΐηρ 
β5η. Τὴ (ἰδβία]ϊδη βρυίηρ (1. 95), ᾿ἰδϑιηρ ἴτοπὶ {πΠῸ6 τανίηθ Ὀδῖονν, 
βονεα ἄονη [Π 6 51ο0ρε ἱπίο ἐπ τίνοσ Ρ]εἰβίιιβ. 8566 Τπιγοάιυοίίοη, Ρ. χχὶϊ. 

1], 87, 88. ἡμερίαν ἁψῖδα, “τς οα΄ οὗ ἀαγ,᾽ 11{. “ὙΠ 61 (7 ῥ. 1233). 

βροτοῖσι ἰ5 {πε εἰσέζοτες εογ»ε»1οεἶέ. 
1. 89. σμύρνης -- “᾿ποεηδο,᾿ οὗἩ ννἘ]Οἢ Τα γττἢ τνᾶ5 δὴ ἱηρτοαϊθηΐῖ, Τί να 5 

ἃ Ῥτοάπος οὗ ἴῃς Αταθίαη ἀδβογῖ, πθῆοα {Π6 βρίιμεὶ ἀνύδρου, “ αιῖα Ἰοοο 
«τὶᾶο σαπάει᾽ (Βατπε5). Ορ. Ψίγρ. Οδορρ. 2. 117 “5015. δϑὲ ἴπγθα νῖγρα 
ϑαθδεῖϑ. 

1. οι. Ἐοτγ θάσσει.... τρίποδα 566 ποία οη 1]. 5,6. Τῇε Ῥγυίμῖα 8αἱ 
ΟΠΪΥ οα οετίαϊη ἄαγϑ, αἴϊεσ ἴῃς ογηθηβ μβαᾶὰ ἀδοϊασεὰ (Π6 ἄδν ἴο ΡῈ αἰσία 

(419-421). 
1. 92. βοάς, ἱπ τείδγοπος ἴο {Π6 οἷθαὺ ἰρῃ-ἰοποά ομαηξ ἴῃ νῃΐο ἢ τΠ 6 

Ῥτίθϑίεβϑϑ ἀεἸ νεγεά [Π6 ογαο]εβ. 
1. 93. ἃς... κελαδήσῃ, ψεας “42ο]]ο ῥγαεεΐγεγέ, “ δ᾽ 55 ἵπ Π6Γ φατβ᾽ (Ρ.). 
1. 94. Δελφοὶ θέραπες, ο1116ἀ Δελφῶν ἀριστῆς (4τ6 π.), ἄνακτες (1222). 

ὙὝΒεθ6 ὑγεῖα ὁμόβεη ὈΥ Ιοΐ οἵ οἵ σετγίαΐπ ΠΟΡ]6 [απ] 165. αἱ ΤΠ ]ρΡ Ϊ, 
οτὶρίπα!ν οἵ ]Ἰ)οτίαπ ἄδβοεπί. ὙΠΕΥ τερεῖϊνθα [ῃς οτᾶοϊεθ ἔτοτη (86 
Ῥυιπία, αἀπὰ ἀεἸ νεγεᾶ τμθ πὰ ἴπ ΡΥΌΡΟΥ ἔογηιν ἰο {86 οοηβα]οτβ. ΤΉΘΥ αἾ5ὸ 
φοπβεϊζυϊς ἃ ἃ οτἰπιΐηαὶ οουτγί, ἡ Βΐοἢ ϑϑηϊοποθα οἤξηδειβ ἴο 6 ᾿υυτ]οὰ 

ἄοινη ἔτγοτῃ ἴῃ ῥργεοϊρίοα (]. 1268). 8:6 ΜΏΠοτ, 2ογίαις, γ0]. ἴ. Ρ. 240. 
1. 95-97. Κασταλίας (150 1. 148), 566 οἡ 1]. 86, δρόσοι -- “νγαΐοτ, 

85 ἴῃ 2φἢ. 7' 255, εἰ. 1384. ἀπᾷ εἴβενῃοτε. Ορ. Ηογ. Οά. 3. 4. 61 
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7ΟΝ. 

"41 7076 Ῥατο Ο αβία]ας Ἰανὶι,᾽ δζο., αηαἃ ἸΚ 6016 5" ἄσορβ οἵ ΠοΙ͂ν αἴξτυ, 
5614 οὗ [Π6 νγαίεσ οὗ Ῥαρίίβδιῃη. ἀφυδρανάμενοι, “ Πανίπρ Ῥαιϊῃ6α,᾽ ἀδοσοτά- 
ἴηρσ ἴο {Π6 ουδίοπι Ὀείογα ρουίοτστηΐηρ ΠΟΙ͂Υ ἀπέ165. 

1. ο8. εὔφημον, ῥτοϊερίίο, “ριατά ἔτοπλ 1]1-οπηθηθα ννογᾶβ᾽ ( γασείε 
γριεῖς). ΟΡ. Αδβοῆ. τ. 1218 εὔφημον, ὦ τάλαινα, κοίμησον στόμα. 

50. ἀγαθόν -- ἐπ᾿ ἀγαθῷ, “(Παΐξ 1ξ τηδν Βὲ νγ6}1. φρουρεῖτε 15 Βοτηφίίηθς 
ἴαῖκεη ν ἢ ἀποφαίνειν, “ΡῈ σάτοῖα] ἴο 5ῃον, Ἀαΐ 1 15. θείίοσ ἴο ἰαῖκα 
στόμα 45 ἰῖ5 ΟὈ͵εοῖ. Ορ. 2 ραΐηε 141. 3. “8εῖ ἃ νγαίομ θείοσε τὴν τισί, 
ἀηα Κεθρ (Πς ἄοογ οἵ τὴν 110 5.᾿ 

1. τοι. ἰδίας, Βοοδιβα ἴπ ῥγίναϊε σοηνθγβαίίοη {ΠΕῪ πηῖρμξ πηρτιαγάθ αν 
Ἰδὲ 5110 ϑοπῖθ ὉΠ] πον εχργοθϑίοη. (ΕῸΥ ῥτοροϑοα επηθηδαίίοηβ ἴῃ (μῖ5 
Ῥάβϑαρε 866 Οτί, Αρρθηάϊχ,) ἀποφαίνειν, ἴογ ἱπηρεγαίϊνε τα" γοῦ ἀγα ἴο 
5807 (αἰίογ), 800 αἴρεσθαι, “ἤεγαεῖ. 313, φάσκειν ὅοΡῇ. Αἰ εεί. 9, νυῆεσε, 
85. ΡῬτοί, 760} οὔβοῦνθβθ, ἴΠ6 ἰηῆη. Παβ ἃ Ῥδσθιηρίοσυ αϊοϊαζοτγίαὶ οἴθοϊ, 
Θϑ ΘΟ ΠΠγ ἤδη δη δοοιβαίίνο ργεοθᾶοϑ ἴξ, α5 'π Ατσὶ ἥελ. 172 τοὺς Θρᾷκας 
ἀπιέναι, παρεῖναι δ᾽ εἰς ἔνην. Ἐστ {Π6 ΤΆΤΟΙ οΟηβίσιιο! ἢ Ὑν 1 δη ἱταροτα- 
εἶνε οἴαπθε ρτγεοθάϊπρ, Μτ. Βαγῆοὶὰ αοίε5. Ατ. “ε. τοοο ἀκούετε λεῴ" 
κατὰ τὰ πάτρια τοὺς χύας πίνειν. 

1. 102. πόνους, ἀοο. ἴπ ἀρροδί(ΐοη ἴο {Π6 [ο]]οννίπρ' οἴαιιθθ, ἀθῆπορα ὈῪ 
της νεῖ θήσομεν (105). ἐκ παιδός, 116 (ῃς 1.αἴ. α ηόγίς. 

1. τορ. καθαρὰς θήσομεν. ὅεε οἡ λαμπρὰ θῇ 1. 70. 
1. τογ. ἀναθήματα, ἀεαϊοαίίοη “ οἴοτίηρο,᾽ οοηϑιϑηρ οὗ {ἱροῦβ, θονν]85, 

ΔΙΙΩΟΊΓ, ὅζο., ἀπ Ρ]οδά ἰπ ἴῃ6 [ϑτῦρ] 6 Ῥγεοϊποίβ ἀηα οἡ [5 ουΐογ νγ8]]8, 
566 Ηάι. 1. ρο, 51, Τοίθιτϑα ἴο ἴῃ ποίβ οἱ 1]. 54. 

1. τορ. ἀμήτωρ ἀπάτωρ (1. 827), Ἵγεσγέα ᾽παΐγὲ εἰ ἑκεαγίο ῥαέγε. ὙῊϊ5 
ΑἸ] ϑίοη ἴο 1οπ᾿5. “10 ΠΏ τ] 685᾽ οἰαΐθ, ἰη σοηπεχίου ἢ ῬΏΟΘΡτβ 5 ἴῃ 6 
ἢγοῖ διηοηρ [ῃ6 Πιπηθτοῖβ ἰπϑίδηοθϑ οὗ “ἰτοην ̓  ἴπαΐ σου ἴῃ {Π|5 ΡΪαγ. 
ΒΥ εἰρωνεία ἰ5 τηδαηΐ ἱρπόταποθ οἡ ἴῃ8 ματί οἵ δὴν οὗ {Π6 ομαγδοίθγβ 'π 
τῆς ἄγατηα οὗ [χοῖ5 Κποννῃ αἱ ἴΠ6 {πῆς ἴο {η6 ἀπάΐοηοθ, πα ανναϊτπρ' {Π6 ΙΓ 
τουοϊδίΐοη αἱ ἃ Ἰαΐεγ βίαρθ οἵ {Π6 δοίΐοῃ. 

1.112, ἅζς. ΤῊ τηδίτε οἵ [με [οἹ]οννίηρ σἤγοξλε πὰ ἴξ5 αρέξεέγοῤἧέ (το 
Ἰ. 140) 15 αἸγοοπίο. ΤῊΪ5 πηθίτο σοπϑβί θα (Πουτη811γ) οὗ ἃ ομοτγίαμη τι 
(-υυ--Ὁ [Ο]]Ἱοννεὰ Ὀγ δὴ ἰδπῖθιιθ, Βοπηθεϊ 65 ἃ Βροηἄοο (118), ἀπᾶ ρΡτεοοαραᾶ 
ὈΥ ἃ “ΡῬαβθ, νῃϊοῃ πηᾶὺ ΡῈ ἃ βροπᾶφβ, ἰαταθιιβ, ΟΥ̓ ΤΤΟΟΠΘΘ, ΟΥ̓ ΘῈ Π 
τεβοϊνϑ ἰηΐο ἃ {τ ργαοῦ (1. 117). Τῆμ5--- 

Ἰ. 120 μυρσίνας ἱερὰν 1 φόβαν (Ττοομαῖς Ὀα56). 
ἃ σαί]! ρω δάπεδον ] θεοῦ (ϑροπάαϊς Ῥαβ6). 

Οἴξη ἃ τηοποβυ] ρος Ῥαθ6 (α)εα,),14515) 18 5 ρβεϊταϊοα (112, 114) ΟΥ ("ε 
Ῥαβ6 ἴ5. οὐδ (110); ΟΥ ἃ 501140]6 15 δἀ ἀρὰ αἵ (Π6 δπὰ οἵ ἴῃς 1ἴπ6 (113). 
ἙΘτίηο νατίεῖυ 5. ορίαϊπεα Ὀγ ἰγαηϑροβί(ίοη, τηακίηρ ἴπ6 οδμοσίατη θαβ 
σοποῖπάς [ῃ6 γοῖβθ, 85 ἴῃ 1. 112 ἄγ᾽ [] ὦ νε[ηθαλὲς ὦ, αἶδο ἴπ 11. 114, 116, 
117. ἴῃ]. 122 [86 ὁδμοτγίαστηθιιβ 15 τοβοϊνε ἰηΐο ὕὥζωυ-- Τῆς ἰαβί ᾿ἶπα 
οἵ τῃ6 βυβίειη (124) ἰ5 οαἱἹδὰ 4 Ῥμογθογαΐθαη. νεῖβθ, σοηβίβίίηςν οὗ ἃ 
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ΝΌΤΕΞ. ΖΙΝῈ5 ο8--τ43. 

ἀἰβυ ]αθῖς. θάᾶβε -Ὃ ΘΒουίδταθιβ Ῥ ΠΠΟΠΟΞΎ}]4 016. ΤΉτεθ βοϊθπη βροπάαϊς 
γετβαβ (τερεαϊεα ἴῃ (Πς αγεζίςέγο δ) σοποῖπᾶε {Ππ6 βἰγαίη. 

1. 113. προπόλευμα -- ἱπηρ]επηεπὲ οὗ τὴν βενίοθ. Ὁ. δούλευμα 1. γ48, 
καλλιστεύματα Λοξίᾳ ]λού7ι. 215. 

1. τι4-τι6. Εὸτ θυμέλαν Ξε οη ]. 46{ ὑπὸ ναοῖς σοα5 ψΊἢ κήπων, 
“ρατάθηβ ππᾶδγ (Πθατ) (Π6 βῃτίπα.᾿ κήπων, {ΠεῸ δαφνώδη γύαλα οἵ]. γό, 
ἃ ΒΏΓΟΡΡΕΙΥ οὗἩ ὈΑΥ ἴτξε5 δπα στυγτίΐθβ, ἰγαηϑρ αηίθα αἱ Τρ ῃΐ ἔτοτα {μὲ 
γδ]ε οἵ Τεμηρε ἴῃ ΤΉ ββϑα]υ. 

1. 117. ἘῸτ δρόσοι ορ. 1. 96 π. τέγγουσι ἢα5 φόβαν (120) [οτ ἴΐ5 
ΟΒ͵εοῖ. 

11. 118-120. ΕῸΓ ΡῬτοροβεά επηθη δίϊοηβ 5ε6 Οὐἱί. Αρρεπάϊχ. [1| ῥυτάν 
Βε δϑδορίεά, ορ. “7122. 122 ῥυτὰν παγὰν προιεῖσα κρημνῶν.] μυρσίνας... 
φόβαν “41. 172. ΑἜὄἀἸ βῆ υΠΥ μα5 Ῥθεη ταϊβεα ἀρουῦΐ [Π6 “ταυτί ]θ᾽ Ῥτοότω 
ΒεΓγα, 45 οοπίγαβίβα υνἱ ἢ 1]. 113, 145.) ὙΠ6ΤΕ ἰΐ ἰβ5 5814 ἴο θὲ οἵ Ἰδιγεὶ ; Ῥπΐ 
ἐπ15 τηδύ θὲ ἴΠ6 τεβι]ῖ οὗ ονευβίρῃς οὐ ευθη ἱπά!ἤεγεποα οἡ {86 ρατί οἵ {Π6 
Ῥοεῖ. Α βοπιεννηδέ βἰπΊ}1ὺ ἰπϑίδποθ οσοῦτβ ἴπ {Πς βεοοπᾶ Βοοῖς οἵ {με 
“ερπεϊα (1. τό, 112, 186), ψΠετα ἴη6 Τ͵ο͵δη ἤοῦβα 15 ϑασοαβϑίνε!υ ἀθβοσ θεά 
85 σοῃϑίβιϊπρ' οἵ ρἱ πευγοοῦ, τη ρ]6 ἀπά οὐκ. 

1]. 122-124. παναμέριος πιιϑέ τηξδη “ ἀἄδυ]οηρ,᾿ ποῖ, 45 βοπηθ ἰακα ἴΐ, 
ΦΕΨΕΓΥ ἄδν,᾿ ἃ 56η86 ϑγΒῖ ἢ [6 νγοτά πανεσ Ῥδαῖβ. ὙΠ6 βίαϊεπιοπί ἴ5, οἵ 
σοῦτβο, ἐχαρσετγαίθα (1, 144). 

τὸ κατ᾽ ἦμαρ, "2λ4 ἀ41]γ Ξεγνίσα 1 Π11Π], “τὴν ἀδῖ]ν ἰα5κ. 
Ἢ], 125-127. Παιάν, ἃ {{16 οὗ ΑΡΟΙ]Ο 45 [6 Ηδαϊεσ, Ορ. “1. 92. 

Ὅτ. Ψ στα "5 τοπἀοτίηρ, "Ο βέγοπρ' ἴο βανβ, ρίνεβ ἴΠ6 τίρῃϊ ββεῆβε, εὐαίων, 
“[ογΥ Ἔνὲσ δ] εβὲ ᾿ ; ἐπι ἔδστη 15 5ρβοίδ!!υ τε οἵ [πΠ6 Ὀ] εβββὰ [1ξ οἵ {Π6 ροάϑ, 
Δ ηα 15 ἀρρ θα το ῬΏοεθις ἀ9 ἴῃ σοά οἵ 7ογ (Ρ.). 

1, 128. καλόν γε τὸν πόνον, [Πε 50-641164 “ τοτϊατΎ ρτοάϊοαίς.᾽ Ορ. 
“41. 648 καλόν γ᾽ ἂν τόνδ᾽ ἀγῶν᾽ ἠγωνίσω. Ἐοτ {πε Ξεῃτἰπηεηΐ, ορΡ. Ζλοεῦ. 
220 ἴσα δ᾽ ἀγάλμασι χρυσοτεύκτοις Φοίβῳ λάτρις γενόμαν, 4150 Ζραΐνε 27. 4. 

1. 126. Α 5εοοπᾶ ἰηβίδηςε οἵ “ἱγοπυ (1. το9 π.). Ιοῃ 5ρβᾶῖβ μα {πῃ 
πηνν τ ηρὶν. 

1. 138-140. ΤῊϊΚ5 ἰδ σοι ΠΊΟΗΪΥ τεπάθγο, “γ Πα ἰδ βουνίοθα Ὁ] 8 ἴο πηδ 
(1. 6. ῬΗοεθυιβ᾽ ΒουΠΙΥ ἴο πιθὺ 1 0411 ΌῪ ἴἢ68 πατὴβ οἵ ἐδίποτγ" Βαῖΐῖ ἴΐ ἰ5 
Ῥεϊίεγ ἴο τερϑαΐ ὄνομα ννἱεῖι ὠφέλιμον, {Πτι5----“1Π6 παπηδ (απ οὐ αἰ ραν) 
οὐ ῬΒοοθδι, Ἰογὰ οὗ [Π6 τϑπιρ]ο, [μας 6411 1 Ὀγ τἴῃ6 παπιδ οἵ (δι ποτ. Ὄνομα 
θεοῦ ἰ5 α τεχιιδηξ ρετ ρΡΗγαβὶβ ἔογ [ῃ6 ἀεἰτγ Ὠϊπι56]}. 

1. 1432. Ηετε [86 ἀπαραβδϑίϊο ϑυβίεπι 15 γεϑιπηθαᾶ, θὰΐ [ῃ 6 ὙθΥβῈ5. ἅΓῸ 
τα βΕ]γ σροπᾶαΐο, ἐχοθρὲ γΠετα γαρὶἃ τηοξϊοη 5. ἀββογὶ 64, 5. ἴῃ 1]. 161, 
162, 170, ἐχργεββίηρ ἴῃς ἢϊρῃς οὐ Ὀἰγάβ, [π [Πϊ5 " βροπάδεο- παρδδϑβίίς ᾿ 
βυβέθπι, ἴῃ 6 “οδδβιγα ἴβ 1685 ἔγθαπθη]Υ ΟΡ βογνοᾶ ; “ οαίδ]θοῖῖο ᾿ {{π65 
((. 6. μανίπρ' ἃ 5 ΡΟΓΠΌΤΊΘΓΆΤΥ ἤπΑ] 50114 06) ργθάἀοτηϊπαίθ, δηάᾶ (ἢ 6 γθῦβαβ 
816 ποΐ βοδῃηηδα οοπεϊπιιοιβὶγ. ΤΆ παιδούργει, 1. 175, 5 ΤΟ] ον εἀ ὈῪ 
ἴδε νόονγεὶ ἤ ἰη 16 ποχί Ἰἰπ6. 
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ΤΟΝ. 

1]. 144, 145. ἀλλὰ... γάρ, ἄς. ΤῊΣ 56ηϑε 5, “θαξ Ἔποιρἢ οὐ (85 
το} ; οἴπου ἀπο. ἀνγαὶϊΐ τηθ. δλκοῖς, ᾿ἰπβίσυμπηθηΐαὶ ααΐ., “τ (ἢ 6 

Ῥσοοτα, 11{, " ἀτασρίηρ᾿ (ἕλκειν). 
1. 148. ἀποχεύονται, ἃ Ἰαΐεν Ερίς ἴοτηὶ οἵ [Π6 ῥτεβ. ἔἴγοτῃ χεβ-. Ατίς 

[ΟΥΤ5 ἅτ χέω, χεῶ, ἔχεα. ΗἩδοτηεῖ Πα9 {Π656 δηᾷ αἶϑθο ἂςο. ἔχευα. Αξοτ- 

ννατβ. σης ἃ Ργθ8. χεύω. ΕῸΙ Οαβύα]α 566 οἡ ]. 86, ἀπᾶ ορ. 7 λοι. 
222 ἔτι δὲ Κασταλίας ὕδωρ | ἐπιμένει με κόμας ἐμὰς | δεῦσαι, παρθένιον 
χλιδὰν | Φοιβείαισι λατρείαις. 

1, 1ρο, ἀπ᾽ εὐνᾶς, α εὐγιργέδοτε γι εὐγὶ (ΒΑΓΏ65). 
1. 152. Ἰοὴ βρθαὶςβ ναριε!Υ, ἴῃ πποοηβοΐοιι5 δπτοἰραϊίοη οἵ Βῖ5. Βὶρῃ 

ἀεβίίην αἱ Αἴπθηβ ; ἀποίμεσ Ἰμβίδησθ οἵ “ἰγοην. 
1]. 156, 157. Νοῖίς [με ἀοιθ]ε οοπβίγυοιίοη οἵ χρίμπτειν ν᾽ ῖ [ἢ θριγκοῖς 

ἀῃᾷ εἰς οἴκους. Τὶ τορι] ἴαϊκεβ ἃ ἀδίϊνο, αἰθὸ ἐπί στ τῃ6 σε. 
("7ε]. 526), ἀῃπᾷ πρός (ποτί) νυὶ τ ἀοο. ἴῃ Του. 76. 25. 144. 

1. 158. αὖ, ΕἰΠ6ὲ τ " ἂ5 αἰογείίτηθ, οὐ "Γαστι Ποτ,᾽ 1. 6. 1 τὴν ννασηϊηρ 15 ποῖ 
μοραςᾷ, Ζηνὸς κῆρυξ, [με εΔρ]6, " Τονΐβ αὐτηῖρου᾽ Νῆτρ. “1471. 9. 564. 

1]. 159, 1όο. ὀρνίθων... νικῶν, ΡΙΟΡΑΡΙΥ “ ογεγοοτηΐηρ ἴμ6 βίτοηροβί 
ΗΝ ἱταβ ἢ τὰν τ]οη5᾽ (Ρ.), οὐ Ρεῦπαρβ "ταὶ δϑῖ οἵ Ὀἰγάϑ ἴῃ ταϊοη᾿ (Ὁ... 

1. τότ, ἄλλος κύκνος, “ἃ βγη ἴοο,᾽ ἃ ΘΟΙΏΠΊΟη 86 οὗ ἄλλος. ΟΡ. 
ΔΈβοι, «ϑε2Ζ, 410 γίγας ὅδ᾽ ἄλλος τοῦ πάρος λελεγμένου μείζων, “ΔηΟΙΠΟΓ, 
ὀνβὴ ἃ βσίαηϊ ἐρέσσει, “ΟαΓ5 Ηἷθ νγαγ.᾽ Ορ. 721. 7. 280 πτεροῖς ἐρέσσει, 
150 “τοι οῖο δ]αγασα ἡ ὙΊγρ, «4671. 1. 301. 

Ἰ. τόρ. σύμμολπος, 5.0. σοι, “ αἰϊῃποᾶ ἴο (ἢν πιρὶοᾶγ. Ορ. Ατ. “40. 
"6 τοιάδε κύκνοι... συμμιγῇ βοὴν ὁμοῦ πτεροῖς κρέκοντες ἴακχον ᾿Απόλλω. 
Τῆς βοιηά νγὰς οαιϊιβεᾶ Ὀγ νυἱθγαίίοη οἵ ἴῃς υνῖπρϑ ἴῃ Πιρῃτ, 

1. τθ06. πάραγε πτέρυγας, “ Ρᾷ58 οἡ ἴῃ Πίρδι ᾿ ΕἸβθννμοτο. 
1, 16γ. ΤῊς ΑἰΠιδίοη '5 ἴο [Π6 οἰτοῦϊαῦ ἰακε (τροχοειδὴς λίμνη ΗΔ. 2. 

170) ου Μι, Ογηίμιβ ἴῃ Τ)61ο5, [8 ματπὴξ οὐὁἨ βυγαηβ, Ὑυ ΒΙΟἢ. υγοσο βαϊα ἴὸ 
Βανα ϑιηρ αδἱ ΔΡΟ]]ο5 δῖ. Ορ. “ρλ. 7. ιτοβ λίμναν θ᾽ εἰλιχουσ 
ὕδωρ κύκλον, ἔνθα κύκνος μελῳδὸς Μούσας θεραπεύει. 

11. 168, τύρ. αἱμάξεις... ὠδάς, ἃ ΤὈτοΟΙΌ]Υ ὈΘαιΓα] Ρῆγαβθ ; ἡμ νᾶ 
584} υἱίοσ (μαΐ ϑυγθεῖ ἐπταῖα οἵ τῃΐμα ἴῃ Ὀ]οοάᾶ, 1. 6. ἴῃ ἀροηΐθβ οἵ ἀθαίῃ. 
Το (Ὁ ]6α “ ἄθαιἢ βοηρ᾽ οἵ (ἢ βυνδὴ 15 ἴοο γγὲ1] Κπόννὴ ἴο πε {Ππ5ἰγαίίοη, 

1, 171-738. εὐναίας -- εὐνάς. 80 εὐναίᾳ ἱπ (ῃε τεοεϊνεά εχ οὗ Αδβοι, 
,δε2έ. τοοῦ. Ορ. φρενὸς... τροπαίαν -- τροπήν, Α650}. ἡψανε. 212. 
ψαλμοί, “τυγαηρ ̓  οἵ ἴῃς Ῥοννβίτίηρ, τοξήρει ψαλμῷ ΠΗ]. λμΚ. τού4. 

11. 175, 176. ᾿Αλφειοῦ.... Ἴσθμιον, ἴῃ ΑἸ] δίοπ ἴο {πε ἴεπρ]ε οἵ Ζειβ 
ΡΥ 186 τἴνεγ ΑἹρῆδιβ αἱ ΟἸγπιρία, αμᾷ ἰπαὶ οἵ Ῥοβεϊάοῃ οἱ 1ῃς6 ἰβίμμμιβ 
οἵ Οσπητῃ, ἡ 1 115 βαοτθᾶ στονθ. 

1. 177. Εοτ ἀναθήματα 5εε 1. 1ο7 π. βλάπτηται, “θὲ ἀοῃ]εα,᾽ ΒγῪ {86 
ἀτορρίηρθ οἵ Ρἱγᾶβ, ὅθ ἀεβ]επιθηΐ νου! θῈ βδουί!ορο, Θβρθοίδ}}γῪ ἴῃ 
16 οαβε οἵ ῬΒοοριαβ, {πὸ “ Ὀτῖρμς ἀπὰ ματα. [Βλάπτειν, ΡΓΟΡΕΙΙ͂Υ “ ἱπι- 
Ῥεάς᾽ οὐ “ἰπάεγ᾽ (Ηου. 7]. 6. 39) 15 οορπαῖς ἡ ἢ βαλβός ἀπά δαπίκ.], 

12 



ΝΌΤΕΘ. ΖΙΝῈΒ5 τ44--18ς. 

Ἱ. το. δέ τε “«πᾶ γεῖ.᾿ αἰδοῦμαι, “1 4πὶ Ἰοίῃ ᾿: αἰδώς ἰΞ τονογθηΐ 
τερατᾶ, Βδῆοα “ σοπηραποίίοη, “ Ξοταρ]ο.᾽ Ορ. “εγαςί. 1027 κατῃδέσθη 
κτανειν. 

1. 18ο. ἀγγέλλοντας, ὅζο., 5 Ὀἰγπ οὗ οἴηδη, απ ἐπογείοτα ὑπᾶδγ ἀἰνίπο 
Ῥτοίβοζίοη. 

Ηδτα [0] ἴηΠ6 ῬΑΚΟΡσ5, Οὐ ἢτοί επίσαποθ οὗ {π6 βοτιιβ. Ὅντ. 

Δ Έγγα!! {Πῖπκ5 ἰξ ΠΠἸΚΕΙν {παξ αἱ (ῃ15 ροῖϊπί μετα νγαὰθ ἃ ραρϑαηΐ, νυ τ 
τημϑῖς, ταργεϑθηζίπρ {Π6 βαοτίῆοθ οα {πΠ6 στεαΐ αἰΐατ ἰπ ἔτοπὲ οὗ {ῃε 
ἴδταρ]ς, τηθπίϊοπεα ἴπ 1]. 410, 420. Θ'ΌΟΝ ἃ Ρεγίοττηαποα ἡγου]α βεσνε ἰὼ 
ἔεῆσαρσα {πε αἰζεηζίοη οἵ {Π6 βρεβοίϊαίουβ πὶ] {Π6 αὐτῖναὶ οὗ {Π6 νἱβίζουξ 
ἔγοστα ΑΙΠθπβ, ννΒΪΟἢ στηπβὲ Ῥτεβατη Ὁ] Πᾶνα ἴα καπ ᾿ἷαοα 5οπη6 {ἰπ|6 αἴζεν 
ἄλυθτεαῖ, αἵ ψμΐοῃ Ροϊπί (ῃ6 ῥὶδὺ ορεῆβ. (εγγα!, Τπιτοάποίίοη ἰοὸ 
70», Ὁ. 1χ1.) 

ἘχΙΕ ΤΟΝ. Ἐπῖογ [πΠ6 ΟΗΟΆΓΙ 5, 
Τῆς 2 αγοάϊης, {|κὸ 1οπ᾿5 τηοηοάγν, ἰ5 ἴῃ νατὶθά ΟἸγοοῃΐο πηοίτο (1. 112 π.).ν 

ἈΕῚ. 219 Ῥερίπβ {Π6 (γεῖσος ΟΥ ᾿γτῖοαὶ ἀϊαϊοσια οὐ {πὸ ὉΠοσαβ Ἰἢ Τοη. 
ὙΤῊε ἀϊνίβίοη οὗ [Π6 βενεσγαὶ ραγίβ 15 πιποοτίαίη. ϑότηθ βάϊζουϑ ἀβϑὶρη Ἔσο ἢ 
βϑοϊίοη ἴο ἃ βεπηϊομοσαβ ἡμιχόριον., οἴποτς ἴο βεραταῖε Ὁμογθαΐαθ (τηαυῖκϑα 
α΄, β΄, γ΄, ἅζο.). Τῆς ϑραρεβ ἱπ {πε6 ργεβεπί ἰεχὲ ἱπάϊοαϊς τπ6 ρογίίοπ 
ΔΙ]οἰτεα το βδοῇ βιιοοθβϑῖνα βρθάκεσ. ΤῈ βῃου]ά θὲ ορβεγνεά {παΐ ἴῃ {μὲ 
Οονερος (ἀντ. β΄) Τοπ᾿Ξ. ῥΡατί, βρόοίεβη ἵπ ἀπαρδεβίίς 11π65, ἰπίδθγτιιρίβ {8 
ΤηΘάβατα ; Ποποα ἴΠεγα 15 ποιῃϊηρ ἴῃ (ἢ σζγολε ἴο σοττεβροπά ἴο ἴξ. Αἵ 
ἴΠι6 βατὴθ ἔἶπιθ ἴῃ βοδηβίοη οἵ θοῇ βπαὶ 5υ114}0]6 ἴπ {π6 ΟΠοτῖς ρατίβ 5 
αἰεοίεα ΌΥ Τοη᾿β ρατέ ἱπηπιθάϊαίο!ν [Ὁ] νη, ποῖ ὈΥ της πεχί ᾿ΐης δ8- 
βίρῃεα ἴο {πΠ6 ΟΠοτιι5. ; 

11. 184-226. (ΗΟκῦ5. “ΔῸΣ ἐηπ ἐλεης αἰἱοηα αγὰ εοιηγθαῖ ἐδηηῤίε- 
εὐμγές αγιαἱ σεγυΐες ο7 Αργέδιες, ὁμέ ἄεγε ἔοο ἐλε ἄοισε οΥ Δοχίας Ἀαΐλ 
)ορέασε γαΐγ ἀγα ὀγέρλι.᾽-“ Δοοῖ, γογεαῖογ ἐς ἡἤεγασίες οἰαγέγιρ ἐλ6 σγιαΐε 
οΓ 1εγηα "ἢ “Απαᾶ λέγε ἀΐς εονιγαασε 7οίατες τυΐίλ εῤ] γε Ἰογελ. “Α4πάᾶ 
{ἦε γίάεγ οΥ ἐδε τυΐρισεαῖ τἰδφαῖ ψμο ἠέρι ἐλ6 ἐγέ: γον ηησα γηογισέεγ.᾽ “886 
ἀγαΐρι, ἐλε δαί: γοτεί ογ ἐλε Οἱαγιίς Γ᾿“ Απά }αλίας δγαγιατελέηιρ" αραΐγιδέ 
Επεοϊααίμες ἀδν σογρονι ολίεία. «Μηήένιας γονιαῖδν,, σεογελοά τυΐίλ ἐλε Πανεῖης, 

δοῖέ ὁ Ζεμσ. “Βγορεΐμς οο τυΐέλ τυαγια ἑυγ-τυγεαίλεα ἐς εἰαγέγερ' αγιοΐ 67" 
Ὁ Δ αγέλ᾽» ὀγοοά. (Τὸ ΤΟΝ αἵ [πε ἄοοτϑ) “517, γᾶν τῦε )αςς τοΐίλέγι 

ἐλὲς τλγίρε᾽ ΤΟΝ. “αν, διέ Ζγιφιεῖγε τυλαί ἑλοιε τοῦδ’ (πο. “7: 

ζαϊς ἑρηαοεά {Δὲ εαγίλ᾽ς εορείγαϊ εἴογιε ΤΟΝ. ““Ἵγε, τυγεαίλεα τυΐέλ 

σαγίαγιαῖς αγια ὧν Οογ ρον» γμαγαδά. 77. 7γὲ λαῦέ γνιαας ἄμε ογέγίγιρς, ῥαδς 

για ἐριφιεῖγε οΥ Τλοεύτες, {7 γ)γὲ τοί! (ηο. “ 70 υέέτυ τυλαέ ἐξ τυΐέλοιί 

εογείδγιίς τς. "6 εοριδ αἱ ομγ' ἰαάγ᾽» ῥέα». ΙΟΝ. “ σγλοσε σεγϑαηες 

αγ γεῦ᾽ (πο. “71 δαϊίαν᾽ λαϊὶς ἐξ μεν γτεἰδέγεσσ' ἄονις. μέ λεγε 516 

εον!δς ἄεγεε 
Ἢ]. 184, 185. οὐκ... ἦσαν, “τ ποΐ (48 1 βυρροβεά)᾽ ; 1. 6. ΤΣ ΙΡΒΪ 

μᾶϑ5 115 ἔαςαάεβ απὰ ςο]οππαᾶθβ ἃ5 γγ6}1 48 Αἴβεῦβ. ΤῊΘ ἱτηρεγί., οἴξῃ 

13 



ΤΟΝ. 

ΣΤ (Π6 δαἀαϊξίοη οἵ ἄρα, ἱπάϊ!οαΐε5᾽ ἃ ῥσενίοιιβ ἱπιργοββίοη, ἔου πα ἴο θ6Ὲ 
ΘΙΤΟΠΘΟΙΙ5, ΔΠα ποὺ οοττεοίεᾶ, 

1. 186. ἀγνιάτιδες θεραπεῖαι, “5Ξεγνίος οἵ Αργίειι5,᾽ 1. 6. οἵ ΑΡΟ]]Ο 45 
ϑυδτγαϊδη οἱ βίγεεί5 πα τοδάνναγϑ (ἀγυιαί]. 460). Ηξεποβ Πδ 15 δἀάἀτεββεα 
ἃ5 γεῖτον ᾿Αγυιεῦ Ατ. ΚΡ. 875, “Ἰδνὶ5 Αργίει᾽ Ηογ. Οἵ. 4. 6. 28, Τὶ 
γνγὰβ ἃ Τ)ουίδη {{{16, Ὀγοῦρῃΐ το ΑἸΠΕη5 αἵ δὴ βαιγν ἀαίθ. ΤΗΐβ σοσβῃῖρ 
οἵ ΑΡροἹ]ο, 'π οοπ)πποίίοη ὙΠ {παῖ οὗ Ηθγπηθβ, νγαθ 5Ξυτα ]1564 ὈῪ 
σοΟΠΐοα] Ὀ]ΟΟΚ5. οἵ βίοπϑ, εγεοίθα ἴῃ οουτί- γαγβ δηα Ῥείοσε {Π| ἄοοῦβ οὗ 
Βουβε8 (ΜΏ]Π τσ, 7ογέαγις, Β}κ. 11. οἢ. 6). 

11. 188, 189. διδύμων προσώπων. αὶ ἰ5 τηραπΐ ΒΥ ἴπεβε “νη 
ἴδοαβ᾽ ἰβ πποουίαίη, {ΠπουρῊ {Π6 βρεοίαϊοτβ 'π [Π6 {Πξαΐγε νου] ἀοαθε]655 
τεοορηΐΖα {Π6 Δ]]τϑΐοη. ϑοπὶα τοίου ἴ{ ἴο ἱπηαραβ οὗ ΑΡοἹ]ο δῃηᾶ 1 αἴοπα, 
ὙΠΟ δἀοτηθά {ΠῸ εαβίοση ρεάϊπηθπί οὗ [Π6 τεπὴρ]6; οἰμεῖβ ἕο ἤρτιγαβ 
ταρταϑθηίίπρ {ΠῸ τίβίηρ ἀπ ϑειηρ σὰπ. ΟΥ 1Π6 πρόσωπα τῆν 6 {88 
δαϑίεγῃ δηα υγεβίοεσῃ " Γἀςφαᾶεβ᾽ οἵ {Π6 ἴθι ρ]6 1[5ε1Γ; ομἱν [86 νγεβίεγῃ ὁπ 
νου] οἵ οοῦγβα 6 ἰην βὶ Ὁ]6 ἔγοτη {πῸ ἔγοπί. ῬοββίὉ]γ [Π6 βαβίθτῃ [αφαάθ 
ἴδ βανα Ῥεδὴ αἰν θα ἰηΐο ἴνγο ρουίοηβ, βοῇ βιιρσραβίϊηρ ἃ [αποϊεα 
ταϑο ]δηοα ἴο ἰῃς Ὠατηδῃ οοτιπίοπαποθ. Ιῃ {μαΐ οαϑε καλλιβλέφαρον 
ΤΩΔΥ Ὀ6 ἴδκθη δἱτηοβί ἴῃ {Π6 1Ἰ[6γὰ] βθηβα οἵ " [αἰτ- ογβα οὐ " [αἰγ- σονγθᾶ᾽ ; 
οἰ Βογυνῖβα ἴ γν1}1 τάθαῃ σΘΠΘΙΆΠ]Υ “ [αἷγ ἴο νειν. 

11. 101, 192. Τὴ 27. 27. 420 ἴῃς. ΟΠοσιβ ἀθβοῦῖθα5 ἴῃς (επί ΙΔ ΟῦΓ 
οἵ Ηϊποσγδοῖοβ,-- τὰν μυριόκρανον πολύφονον.. .. Λέρνας ὕδραν ἐξεπύρωσεν. 
ἅρπαις, ἃ ουγνεά Κηϊΐο, ΠΚ6 ἃ βίοκ!ς (Η: 65. Ο22. 571). ΤῈ Ρἴυταὶ 15 
ἀβθα [ογ {Π6 βἰῃρ., δ βάκτροις 1. 217, ξίφεσιν ΘΟΡἢ. .47. 231, Δτλοηρ, 
ΤΉΔΩΥ ἰηϑίδηοαϑ. 

1. 195. πανόν (]. 1294, ΑΕΞοἢ. “Κ΄. 275) -- φανόν, υιϑ64 ἴο οαυίεγίβα [Π6 
ΠΘΟΚ5 οἵ ἴῃς Ἡ γᾶγα δἴϊζευ {Π6ὺ γγεσα οαΐ οἱ (ῬΡ.). ΤῊΪβ 15 με τηραπὶηρ οὗ 
ἐξεπύρωσεν ἴῃ 47. μγ΄. 421, χποίεᾷ 'ἰπ ἴῃς ῥγεοεάϊπρ ποΐβ. 

1. τού. ὃς... μυθεύεται, εἰ[Πεν “ἩῬΏΟβς βίογυ 8 ἀββου θα 67: ΤΩΥ͂ 
οι ρσοίϊάογυ ᾽ (Β.), οὐ “15 1ο]ά ἴο τὴβ αἕ τὴν νγεανίπρ. ΤῊΘ Ἰαΐίοσ 5 τῆοτα 
ἴπ Κεερίηρ ἢ (86 βεπβα οὗ μυθεύεται ἀπά οὗ (πε ῥτεροβίἐΐοη παρά. 
866 οἡ ἐπὶ κερκίσι 1. δού. ΤῊΣ ουβίοπι 5 ΠΠ]πβγαϊθα ἴῃ τὰς ἀεβοσιρείοη 
οὗ Ογγϑης δηα Π6Ὶ πυπρἢ5 αἵ ψροσκ, Νίγρ. Οεογρ. 4. 516, δίς. 

1. τοϑ8. Τοϊδιιβ, ([η6 αἰίεπάδηϊ (παρασπιστής) οἵ ἩοΓΔο165, 58 γγ5 οἵ Βϊπη- 
561 (“Ζεγαεῖ. 8) πόνων πλείστων μετέσχον εἷς ἀνὴρ Ἡρακλέει. 

1. 2οο. Δίῳ -- Διός, 5 'ἰη].1144. ΤᾺς δἀ). πη Ηοπιοσ 5 θᾶ σοηογαὶν 
ἴον " βοάϊκε, ἀπά 15 ποῖ τεβιτϊοϊεᾷ ἰο Ζειβ. συναντλεῖ, α πανα] τηθίδα ΠΟΥ. 
᾿Αντλεῖν δῃηᾷὰ 115 οοιῃρουηᾶβ (Ἔβρθοῖα!ν ἐξαντλεῖν), Ί [ἢ πόνους, ὅζο., 
Ἰηάίςαίς (Π6 ποίΐοη οὗ ρεγοσμιίηρ ἴο 186 δηᾷᾶ, Π|κ6 ἐχλαμγίγε ἰαδογές, 
2εγίεμία, δίς. 

1. 2οι. καὶ μάν, διο., " ἀηᾶ 566 ἴοο,᾽ ο4]][πρ αἰζεηίίοη ἴο ἃ ἔγεβἢ 506Π6, 
1. 2ο2. πτεροῦντος ἔφεδρον ἵππου, ΒΕ]ἸετοΡΒοη οα Ῥερᾶβιβ. ἩΌΙΊΕΙ, 

71..6. τ81, ἀδβογῖθεβ [6 (Βίτηδογα [μπ|5 :--- 
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ΝΟΤΕΘ. Ζ11ΝῈ5 186-220. 

πρόσθε λέων, ὄπιθεν δὲ δράκων, μέσση δὲ χίμαιρα, 
δεινὸν ἀποπνείουσα πυρὸς μένος αἰθομένοιο. 

Ἰ. 204. ἀλκάν -- “τηοπβίογ οἵἉὨ ταϊρμς, (Π6 αρϑίγαοὶ ἴοσ οοπογοίθ Ποτη, 
᾿κ6 τῇς Ἡοπιετῖς βίη Ἡρακληείη, ἴς Τηλεμάχοιο, ὅζο., “ ΤΟΥρ ΘΙ, ηὶ νἱβ 
Οειγοπαῖ᾽ [ποτ᾿ 5. 28. Ορ. αἶβο 27. δγεγ. 424 τρισώματον βοτῆρ᾽ 
Ἐρυθείας (οἵ ΟετΙγοι), δηᾶ “ [οὐτηᾶ ΕΠ οογρου5. ἀτηργαε ̓  ίτρ. “4671. 
6. 280. 

1]. 205-218. ΤΒεβα Ἰἰπεβ ἔοσπὶ ἃ ββοοπά σζγοβῆδ, φοττεβροπάϊηρ' ἴὸ 
1. 210-237. ΤῊΘ οοττεθροπάθησε ἰβ οὈβουσθά, (4) ΒῪ Θοτγιρίϊοπθ ΟΣ 
ἐαεμφίαδ ἴῃ 1]. 2ού, 2οϑ, 221, 223; (6) Ὀγ τῃς Ἰηϊεγροβίτίοη οἵ Τοπ᾽β ρατί 
ἴπ (Π6 Οορενιος (βεε οὶ 1. 180); (4) ΒγῪ ἱταπβροβίεϊοη οὔ ἔῃς Ὁποσίαμπηθιιβ 
ἴο ἴῃς επάὰ οὗἉ {με 1π6 'π 1]. 2Ζο, 210, 48 φοιῃρατγεα ψ ἢ 1]. 223, 224 ἄρ᾽ 
ὄντως ] μἔσὸν μ᾽] -φαλόν, ὅζο., ἀπ ΠΟΠνΕΙΒΕΙΥ 1. 233 μεθεῖσαν...θεοῦ 
φοιηραγεᾶ στ 1. 214 (1. 112 π.). 

1, 205. διώκω, οἵἨ ααΐοῖς τηοϊΐοη, “ΡΙγ,᾿ “ ἀϊτεοί.᾽ 80. διώκειν πόδα 
Ογεεςί. 1344, Αςβοῃ. Ζβρε. 403. 

1, 2ο6. ΕῸΓ τείχεσι 5ε6 ῥτοροβεᾶ επιθηδαίϊομς ἴῃ (΄. “., πᾷ [ῸῪ 
Τιγάντων, 1]. ο88, 1528. 

1. 2οϑ8. ὧδε, “Πετα.᾽ ΤῊΪ5 Ἰορδ] ββῆβε οἵ ὧδε ΒΕΙοπρ5 ρθπογα ]ν ἰο ἃ Ἰαΐοι 
Ρεηοα; Βυΐ ἴξ οοουτβ {τ Εἰ Έμογ ᾽ ἴῃ ϑορῆ. δά. 7.7. 144, 298, ἀῃᾶ 
ΡΕΙΠΔΡ5 ἴῃ 1. 7 οὔ [με βαπι6 ΡΪαγ. : 

1. 21ο. ἴτυν, (ῃ6. ἀογροη βῃ 1614 (1. 996 π.). Αοροοτγάϊηρ ἰο {Π6 βἴογυ 
ἴπ ΑΡοΙ]]οάογιβ 1. 6. 2, Αἴμεπα οσυβῃςα Ἐποοϊαᾶθθ ὈῪ (τον ίηρ [86 
ἰϑαπα οἵ ϑί ον ἀροη Εἰπι. 

ΟΠ ἢ. 211. θεόν -- ἃ τηοποβυ] 8 016, οοττοβροπαίπρ ἴο ἐμ6 Ιαϑὲ 5υΠ6}16 οἵ 
αὐδᾷ ἰπ {πε Δηιἰβίσορμε (225). 

1]. 212, 213. τί γάρ ; |1κε φωξά ἐγρο 7 “νμαΐ πον (15 1815) 7 Ῥαβϑίηρ 
ΟΠ ἴο ἃ [Ἐ5} βοόηθ, ἀμφίπυρον, “ψἼ ῬοΙὰ οηᾶβ δἱἱρῃῖ᾽ (1. γ16 π.). 
Ορ. ἀμφεπύρῳ φλογμῷ “ες. 472, οἵ Ζειι5 5]αγίηρ ἰΒς ΤΙίδη5. 

1. 215. Μίμαντα. ΤῊΪ5 Μίπιαᾶς ἴ5 τηβηϊοπθᾶ ὈΥ Ηογαδοθ, Ομ. 3. 4. 53, 
ΔΙοηρσ ἢ ΤΎΡΒοουβ δηα οἵπογ σερεὶ Οἰδηίβ, 

11. 216-218. Βρόμιος (βρέμειν), ἰ. 6. [Π6 “ τοατίπρ' ᾿ οἵ " Ῥοϊβίογοιιβ ᾿ σοά 
(δακεῖ. 536). ἘΒακχεύς, οΥ Βάκχος, 15 [ῃς “ τενθ]]ετ.᾽ Τὰ 15 ἀποίμοσ οἵ 
τὰς νατίουβ {{{|65 ὍΓ Τλϊοηγβιιβ, [μΠ6 σοάᾶ “οὗὨ ΤΊΔ ΠΥ Παπηθβ᾽ (]. 1075). 
ἄλλον Γᾶς τέκνων, ρτοῦα Ὁ ]Υ ἈΒοεῖαβ. Ορ. Αροϊοάογαβ 1. 6, 2 Ῥοῖτον 
δὲ θυρσῷ Διόνυσος ἔκτεινε. ὙΠΟ δάγγεμς νγὰ5 ἃ αηα σθαι θα νυ ἶνῪ 
ΟΥ νΐης Ιεανεβ (κίσσινον βέλος Μακοῖ. 25). Τί νψγὰθ ποῖ ἃ. Τοσττη 4 0]6 
ἰπβίγαμηθπί, ἤθῆοα [86 Ἔρὶμεὶ ἀπολέμοισι. Βαροθτι5. νγα8 παίτιγα Π]γ δὴ 
μναῖς ἀεἰτν, “ποη αἱ ἰάοπδιβ ραρτδας᾽ Ηοτ. Οὐ. 2. 19. 26. 

1. 220. γυάλων (150 233, 245) τ “5ῃτίπε᾽ ΟΥ̓ Ξαποίπατγ. Το ψοτὰ 
Ἐιογαὶν ππθαης α “ ΒΟΙ]ον  ᾽ (1. 76) ἴτοπιὶ γύη, θυΐ 45 Περὶ νγαβ ποῖ 
βἰτααίοα ἴῃ ἃ νδ]]ου, Μτ. Βαγῆεϊὰ ἰβ ργοόρδθὶν τίρμξ ἴῃ βαρροβίην (μαΐ 
“γύαλα οτὶρὶπΑ}}Ὺν πιραπΐ ἴῃ6 σώγέμφε, ΜνΒΪΟἢ. ννὰ5 δῃ δοίθδὶ οάνεῖη, δηὰ 
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ΤΟΝ. 

τθαδὲ τῆς πᾶπὶθ τεβς δῇετινγασὰξ εχίεπαεα ἴο ἴδε ξετυρῖς Βα ονὲσ ᾿ξ δπὰ 
ἴο ἴδε ξαςστεᾷ ρτεοϊηςῖξ. ΤῊῸ σεπ. γυάλων τῆν ὈῈ σονετηεᾶ ὃγ ὕπερ- 
βῆναι, 4Ξ ἴπ 1. 1321, Βπὲ με ποτὰ 1οξὶ δἴεν ποδί τιδὺ Βδνε θεῖς 88 
αοςιξαῖῖνε, σας 45 βηλόν. λευκῷ, ρετῆβρς “Βατε,᾽ 8385 ἴπ βαε. 863 

- οἰεατοῖησ ̓  ἴπ {πε ἄξποεὴ απὰ εἰξευγσβετε. Οὐ τρετεῖν 3π οππδτπεπζαὶ 
ερῖτμες, ππε οὐ" ΗἸν τ βῖξε.᾽ 
1. 223. 224. Ἐὸς μέσον ὀμφαλόν, Ξεε 1. Ξπ. στέμμασι, ἃς.. ὙΒε 

ὀμφαλός τα Βπτσ οἵ στεδιβεὰ τπῖῖῃ δ|1εἴξ (τεταινιωμένος ϑέγαθο), ποῖ 
ομἶν ἔοσ οσπιιηεηῖ, μπὶξ αἶξο ἃξ 4 τπϑτὲ οὗ Ξαποῖευ, ἕο Κεὲρ οἱ ἱπέπιάεῖς 
Β.). ΤΕε ἄσξυτεξ Βετε Ἵδιεᾶ Γοργόνες πετε τᾶς δτομαῖς ξΞουϊρίθγεξ, 
τερσεξεβξέης ξότης Κιπᾷ οὗ τεϊησεᾶ ςτεδέτιτεΞ. ὙΠ εατῆετ ἐγϑάϊτου παϑᾶς 
ἔδετα Θοτρόμβ, θπξ ᾿δῖεσ ἔμεν πσέσε ἰδεπειβεὰ πῖἢ ἔπε ἕντο εαϑῖεβ, το 
τηεῖ αἱ Πεῖρῆϊ δοςοτάϊησ ἴο δε νγε! πον Ἰεσεπᾶ (ΡΙπᾶδτ, ὥγέᾷ. 4. 6). 
Ῥοβεῖδὲν ἴοο, δαΞ Ὧσ. εισδ! τπῖπῖξ, [με ἔπιασε οὗ ἵντο ἀξ θὲς Ἑαΐες, 

τηεπτοπεᾷ ὃ Ῥαδιξαπῖςς Ἂς εχϊξεϊπσ ἴπ ἴδε ναός αἱ Ὠεῖρδῖ, τᾶν μανε 
Βεεῖ 4 ξμϊτὰ Ἰἀεπε:βοβδείου οὗ ἔμεξε ἄρτιγεσ.Ό [π Αεξοῖ. ξησε. 48 ἔδε 
Ῥυῖδ ξανβ οὗ ἴδε Επγίες -- 

οὕτοι γυναῖκας, ἀλλὰ Γοργόνας λέγω, 
οὐδ᾽ αὖτε Τοργείοισιν εἰκάσω τύποι---- 

αἰϊπᾶξησ ὑσοβαθὶν ἴο ἔβεξα πεσε ξοτιϊρέμτες. ὅ:Ὲ ΜΈ σ᾽ ἀϊξϑετίδειου 
οἱ ἴδε ΖΦ τσεεηζαῖξε, Ρ. 188. 
. χ26-229. ΤΒε οβετίπα οὗ α ςβδῖκε σου δάτοϊς ἔμξ υἱβίίοιβ ἕο ἔδε 

- ῥἰβεξοττα᾽ (]. 46 π.} οπ υυβῖςς Ιου Ξιοοῦ : ἔπε Ξβοσῖβος οὗ ἃ Ξῆεερ υγουἹᾶ 
τἀτηῖς ἔδεται ἰο ἔδε ἱπίετῖοσ (μυχόν) οὗ {δε ἱετωρῖε. Νὸ Ξέγδησεσ στηῖσῃξ 
εὐΐεν ἔμιε σογέτενε τἰΞ εξ. 

Ἀπ απδαρϑεςὶ ΤΠ ουῖησ 2 ἀδεῖνϊ (ἐϊθυσᾶτξ πελᾶνον᾽. ταξικεῖπο 4 ξυσσες- 
Ξῖου οὗ ξϑοτέ ΞΥ 2 Ρ]εβ, ̓ Ξ βέπευϑ!!ν ανοϊβεᾶ, πηῖεες (45 Βετεὴ ἔπε ἔνο 
ἔξεῖ οοςας ἴῃ ξεραταῖε εἴγβοαϊίαε. σρ. 7το. τ11 τάσδ᾽ ἌΝ 
κουσομένα, Κἴεε. 99 τέμψατε, δαίμονες, ἱ ἱκετεύω. 

1. 228. ἐπί ἀεποίεξ οεἰτοππηξίδηςε οσ οομα που --- “ πϊξβοῦξ 
Ξβεερ.᾽ ὍὉρ. ἐφ᾽ ᾧ, ἐτὶ τούτοις, διε. το κονταραῦβες .. 
ἀρρήτοις γε τοῖς ἐμοῖς λόγοις, “πιοῖ ὙἸῈΝ τοῦ σγοσάξ τιπξαϊα, ἴ. ε- “ ποξννῖίῃ-. 
Ξίαπότωσ 3Π1 οουἹὰ 5Ξαγ.᾿ 
1. 230. ἔχω μαθοῦσα, ποῖ Βετε ἔπε ξοταταοπ ρει ρΡἘγαϑῖϑ τὸ πὶ κεράθγα,, 

δπτ“1 Βατε τὰς Κπονεϊεᾶσε 2πᾶ Βοϊὰ τ, 1. ε. “1 Ξίαπά ᾿πξοιτιεᾶ.᾽ ὦ 
1. 281. παραβαίνομεν, ἐχρτεξεῖηρ ἱπίεπίοι, “στε ἀο ποῖ τηδᾶπ ἴο 

τγαπερτεςς (ὅτε ποῖ ἔοσ ἐγαηξερτεξείην ἢ. Τιῖ τοῦ οἱ εν 
᾿ξ τοσώσθοσ ἕῃ τποξξ ἔδπρτιᾶσες. 

1. 233. δεσπόται, ἴ ε. “ΤΩΡ τηϊξέτεςς᾽ σσειξα. 80 τυράννων Ῥεΐονν, 
τεβαργτξ κωσίξηε- ἰφεγακτηρήστίαν Ζ: τορ. [π ξαςῖ ζηξίδπςεβ ἔπε 
Ρἴπταϊ μ25 βεπεσδιςίησ ἔοτος, ἱπάϊοδέϊηρ ἔδε γαπῖς οσ οἷος ταΐμετ ἔμιδπ' 
ἴδε ̓ πιᾶινι τ] (Ὑ.). Ἐὸοσ γύαλα Ξεε οπ 1. 220. 

1: 225. Αδεσ ἔνοικα Ξυρρὴν μέλαθρά ἔστι, “με Βεαριεδεῖση οὗ Ῥδῆδς 

16 

, 



ΔΌΟΤΕΞ. ΓΠΙΝῈΞ 223-556. 

(Αεδρες) ὃΞ δε πετεῖτ  ξιοσας οὗ τὸν τοξεότεςς ἢ τρόψιμα ἴΞ Βετε ἱγξτιεξεῖτε, 
[ας τρόφεριος Ἐς Ἰπετετς ὅπη 1 ὅβι. 

1. 236. παρούσας, φτεάϊοετῖνε, “2 Ῥοτέ οἱ υῆῦο ὃς δ8ιετε᾽ 1 ε. “τὰς ἴξ 
Βετε, δῦοε: πξοσω τξου ξ 

Ἐπ͵ίει ᾿εντςα [1 23)-2ω00, ἴοκπ. “, δῖ Ἐε Ζἄγ δεασέπς; τασεῖν 
ζάρε αγί οΓ χΖεπεῖς δέσία. κέ τοῖν τορεβοεέ ἑᾶρι αὐ «“δοζίσ᾽: «ἄν ξπ, 
τοῖετε “17 εἴτε ατε χσίαα ̓ ᾽ σξττξα " Ζξρα ανὲ παπνλοκις κ᾿, ἂν πα τοῖ 
“7 πὲ ἔξασε. μέ βοζησ᾽ε ἐξπαρίς δαζά σεναξεπιρῖ παξπαρτῖεε οΓ ἐξ ρας. 
Γ1αε, 2οον τοῦπεξπ ' τογρπςεαᾶῖ ὅγ Ζ52 φοτουτε τεότσεπας, τοΐετε «ἄαΖί τοῦ Κααῖ 
σεαῖγεες 7 Ἰοκ, “ἩΑ͂αΖ παρ τίξν 7 ἐν “δέ: ἩΣ ἂρ αν ξᾷραι, ἰσῶγ 2 τοΐξητς, 
απα γγοπε τοῖσπε ἀἰξεισπάοῦ " στε “Ογξζιρα ἦς πα’ πᾶπεξ; , “411κξπεὶ; 
Ἐγειλζακιε: πεν εἶσε Ἰοκ. “44 πρδέξ σπεςςνγ ! ἐρπαξε ἐάφρε τ Σαγ11- 
ὄσγπε τῆροξ, ἂν; 1ὰε ἐαΐε ἔς οί 7" σεν ““43.γε, 9. Ἐντελξροιεξεε πεεαῖ, 
τοᾶσπε Αγξκπα σεστεῦ" Ιοκ. ““4πά4 ξαξε ἐα ()ισοξε οἰαεισάσετσ ἐσ ἔδεε 7 
-- 7 ξασεν δλε εἴστγ. δκὶ ἐεά ἐᾶν γαέξεν Ἐσεεξεέξκας καιγζξες :ᾶγ τξείετ: 27 
ὉΚΕ. “Κρ, ἐσ ταδέ Εἴε ὥρμασγ. 7, απ ἐπήαπέ, αἴας ἐεεαξρά᾽ Ιοπ. 
“Μπά ἐὰν μαεῖεν ᾽ σεν “ Εἴεσε Τρερξαρνῖ: ἐγ δακπς εἴρων" ἴοκ. “ ἦα 
΄ ἴα καρ τὰς ἔοπς ΟΕ" στε “42: ξξδε ἐρικοῖει α τεορϊίξοξέρη ἢ 
Του. "Αροῖν ἔστε τὰς ροῖ" σκε “Ἡρκᾶ 7 δαδ πότον τόσ {ξ! ᾿Ζἕς 
“ ἐλαπεεξαεῖ πεξααργ ; φωκείέοιι πο  στάεν. (Ἀ φαιςε}) ἴοκ. “Αο ἐσ 
κ᾿» δευδαπα" σκε. “Αἰμέξπκε, απ αδίξα, τοῖπ πα αν 1 φτίξε σ΄ δξε 
σή ἡῤεαγ. ἴον. “7: ἀξ ἄξγε τοίτᾶ ζῆ εῦ᾽ σαν “ ΕΣ ἔς ξεσπὶ πεν 
Νὰ Ιο5. “Ἡ Ζαΐ “εξ γι αἱ Σάξε εἄγεπε 7" (κε. “ΗΖ 

Ἔ εὐείδεεε (  ρεῦπες ἔπισαι παν τέαδε.." Ἰονπ. “ δἴατιά Ζρέ ἐς ἐδέπε, βοοσ 
Ἂ κε: «:Βω πᾶν ατέ εἴσω Ὁ δέω ἦε εᾶρ τα ἔνε εοε 105. 

κὰ Π κ.- ἴον. “2εΐ πεὶ ἄεῖρ “κε. (κε “δ ἴδαν ἐἄξπ 'εν ἐπᾶε. 
τανε Ῥάρεδει: ἀαεὰ ἀἴρπς ἀξ τοῦϑαζ᾽ ον. ") ξροδι: 7 παγ. ταν ποί 
" Ὁχε “γξε, απᾶ δα: ἦς ῥατε α (ΑΙ απα κατ ἀπε στρα ἐν αἶε.᾽ 

Το, “Ζῆσει {κε εὐϊιῖ ἘΠ πε “5ὲε ἔπι: ποί; ἐξῆε ἐξ πᾶσα 7 
γακε ἦν ἴξασαι ; ὅπ τὰξ ἥξασε {δε ποῦν Ιον. “ Εἴσεν ἴοπς αξν τοαι 2:77 

Ε “2 τραλέ ἐξ πσὰν αὖρα {δ ξε΄ ἴον. “442, ἔσεν ξξε πεν στσπε 
τα κε “7ᾶρω ἐρο ἀατ α περέξεγ περασπέαξ τ δες. δαί αἱα ἐξρα 
΄ τα Ιοκ.. “})εξὲς ἑαῖε ἔξ ἔσιπε, Ῥ ρεδιαι: πρῖϊ] πο τετοαὶ ἀξε “είσε. 
᾿ πιο φιειῆῆσις ἅξαε. ζαάν, τεῖῆγε; ἐφ αὐζὲ ἐλε νας ἀραΐπεί κάεῖσ 

του γιαγανῇ Ζξα» σισσὶ Σδπανσςν ὧν πάρος ἐὲν αἰά, ΜΒώξ κῶδον 
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ΙΟΝ. 

ἀνεέλμς ἐοηῖθς ἤγουε 7 γοῤλονίμς, (Τὸ 1οπ.) 7111 λἀΐνε γιοιερδέ Ὁ 21} 
δίογγ, ἰεδέ αἰΐδργασο γα τεῤογὲ γι6; σμοῖ ἐὐε7 ὃς τυογιαγς γαίς ἐγ ἐλε 
λαγελεν 7μαρεηο7εέ 077 γ1671.᾽ 

1. 237. γενναιότης σοι, ὅζο., “{Π6γα ἰβ ποθ! ΠἸν ἴῃ ἴΠ66, πᾶ {Π15 ἀ6- 

τηρδη τ οὗ [Πϊπα 15 ἃ ῥτοοῦ οἵ (η0}]6) οματγδαοίοσ.᾽ 
1. 238. σχῆμα 15 “Βεατίηρ,᾽ 11{. “ ὲ-Πανίουτ,᾽ ἔγοπι ἔχειν. 

1. 241. ἔα, δ ἐχοϊατηδίϊοη οἵ βιγρτῖβα, το Πα "᾿ ποῖ (ρτο δ ]Υ) ἐτόοτη 
ἐάω. 

1.. 244. μερίμνης εἰς τόδε, “το {Πϊ5 5ίαίε οἵ αηχίοἰγ.᾽ 
11. 245, 246. Τῆς ατοεῖὶς σο]ρίοη νγαθ Ῥυθελ ΠΕ Ε]Υ οπς οὗὨ ἸΟΥ͂ ἀπά 

δ] αάπ655, Ἔβρβοίδ!]ν ἴῃ σοπποχίοη ἢ ῬΏΟΕΡι5, [Π6 “υτίρμι᾽ σοά, Ορ. 
1. 639. ῬαΪθυ, ποίϊπρ {15 ἔδοί, οἰϊεβ. Αθβοι. (9. τοάι, σι μθγα ἴπ6 ΟΒοστιβ 
ααἀάτοθβ δβϑβαπάγα-. - 

τί ταῦτ᾽ ἀνωτότυξας ἀμφὶ Λοξίου ; 
οὐ γὰρ τοιοῦτος ὥστε θρηνητοῦ τυχεῖν. 

1. 247. τὸ... σόν, εχρΙαἰποά Ἐν εἰς θαύματ᾽ ἐλθεῖν, τε’ [ΠΥ ἀδῃηθαπουτ, 
85 5Πονγῃ ἴῃ Ὄχρσεβϑίοηβ οὗ βιγριίῖβα. ΤῊΐβ, 516 ἱπεἰπηδΐθβ, 15 ποῖ {Π6 
ταϑα]: οὗ ἱπιρεγιίπθηΐ ουὐτοϑἰτγ, θαΐ οὗ οουτίθοιιβ βυταραίηγ. ῬΧ͵ΟΡΕΙΪΥ, 
τὸ σόν, τοὐμόν, δζο., τα Βοτηετῃϊηρ τηοτα [ἢδη ει ρηγαβοβ οὗ ἴΠ6 βἰπιρὶ8 
ῬΙΟΠΟΙΙη8 ; 6. σ΄. τοὐμόν 5. 111. “ναὶ ῬεΙοηρθ ἕο πι6,᾽ ΠΥ ΟΒατγδοΐεσ, οοη- 
ἀπο, ὅζο. Βαΐ {ῃϊ5. ἀἰβεϊποίίοη ταιβὲ ποῖ ΡῈ Ῥγθβββαᾶ ἴπ ΕΥΘΓΥ ἰπδίδποθ. 
οὐκ ἀπαιδεύτως, “ποὶ ἀϊΞοουτίεοτιϑ,᾽ ἱπαἸοαϊίηρ ΡΟ] ἔα ποθ5 οὐ σοοά Ὀγεθᾶ- 
ἴηρσ ; {Π6 τϑβιϊξ, ποῖ οΠΪΥ οἵ οὐΐατα, 5 {Π6 νγογά (παίδευσι5) ᾿τα 1165, θαὰξ 
4150 οὗ δῃ ἰηπαῖβ σοῃβοϊοιιθηθββ οὗ γγηδΐ 15 τίρῃς ἀπα Ῥγορεσ. 

11. 250, 251. ἀνεμετρησάμην, “ ἰγαορα Ῥοῖκ,᾽ 1. 6. ᾿τϑοα]]6α,᾽ ἃ ἰπ Ογεσί. 
14. Ευπρίάοθ. 565 [5 υνογὰ ἴῃ ναγίουιβ 5Εη565; 6ρ. 1. 1271. οἴκοι, αἵ 
ΑΙ, 6η5, {Π6 βοεηθ οἵ Ποῖ ἀἰϊβαβίεσ (1. 288). ὅε6 πονγενεσ Οὐ. Αρρεπάϊχ. 

1. 252. ποῖ δίκην ἀνοίσομεν, εἰπε “ἴο ψῇηαὶ βἰαπααγα (1, 6. ἀϊνίπε 
ΔαΓΠΟΥΙΓΥ) 5141] νγα τοίεσ ἠπβίϊοο 3 (Ῥ.) οὐ “ἴο ὑγβοτὰ 5848}1] νγε σϑίεσ οἵισ 
5. Ὁ’ 1. 6. ΤηΆ Κα ΟἿΓ ἀρρβαὶ (.). Ὑὴα Ἰαΐζίεγ τεπάθγίπρ' 15 Ῥσγείεσα θ]6. 

1. 254. τῶν κρατούντων. ΟΡ. 1]. 4329, 440 π. 
1. 255. τί χρῆμα, “ΜΕΥ 1᾽ 45 ἷἰπ 4. 512 δπᾶ {τϑα θη ΠΥ οἰβανθεσα. 

ἀνερεύνητα, “ ἱπεχρ] οΑὈ]γ.᾽ “«ΥῊΥ (Βΐ5 τηγϑίεγίουιβ Βα 4η6885 ῦ᾽ (Βαυβε]ά). 
1. 256. μεθῆκα τόξα, “1 Βανε 5ρεά τὴν 5μαῖτ᾽ (Β.), 1. 6. 1 Βανξ πὸ τῇοσα 

ἴο βᾶγ. Τὴθ τπϑίδρμοσ ἰ5 οοτηποη. ΟΡ. Αββοι. δἔβηξ 646 πᾶν τετόξευ- 
ται βέλος. 

1. 257. ὙΠδ βθάθθποα τε... καί τηλγκ5 ἃ ΠΕΟΟΒΒΑΤΥ ΟΟηποχῖοπ Ὀδἔνγεαῃ 
ὕνγο ἔδοῖβ τὸ 'αϑ. .. δύβῃ 50. Ορ. 721. 7: 675 κοινῇ τ᾽ ἔπλευσα, δεῖ με 
καὶ κοινῇ θανεῖν. 

1. ζύ3. θαυμάζω -- ἐξηνν,᾿ αὐἀπλϊταϊίοη ᾿ταρ] γΥἱπρ [Π6 ἀδβῖτα οὗ Ροββββ- 
βίοη. Ομ. {πὲ 1ναἰίη ααηιεγαγέ. 

1. χό4ᾳ. Αἱ 1815 ρΡοΐῃξ Ῥερίηβ ἃ ἀϊδϊορτια ἴῃ βἰ ΠῚ Ρ]6 γβῖβεβ (στιχομυθία) 
Οἵ ΟΥ̓ΩΓ 100 Πἴπ65 ἰη Ἰδηρίῃ. ΤῊΪ5 15 ἃ Ἰοῃὴρ βθγίθβ θύξῃ ἴοσ Ευιὶρί 65, 
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ΝΌΤΕΒ. ΣἿΝῈΞ 237--282. 

ἈΠ αἱ 1. 534 γε Βᾶνβ ἃποίῃοσ οὗ 95 1ἴπε58. Ῥδῖθὺ [5 τηδᾶβ ἃ ποίβ οὗ 
τς ἴαοϊ {παὶ ΑΘβοῦυ 5 βεϊάομη ἐχοθθάβ 20 Ἰἴπεβ, νυ 8116 ἐῃ6 Ἰοηρεβὲ 
ἰηβίδποθ πῃ Θορῆοοϊεβ (Ζεγα τι 76, ὅζς.) σοπδίϑίβ οὗ 80 11π65. 

1. χόγ. πρόγονος πατήρ -- ' σταηάείτε.᾽ ΤῊ ϑιιοοοϑθίοη σὰη {πὰ --- 
ΕτΙοΒΙΠοπΐι5, Ῥαπάϊοη, Ετεομίῃει. 

1. 268. Ἐὸγ 1Π6 βοδηβίοη οἵ ᾿Εριχθόνιος 566 οῃ 1]. 21. 
11. 260, 270. ΤῊ Τ)οτίο ἔοσπιβ πἰϑοᾶ γῪ Αἰίϊς υυτϊίετϑ ἀτὸ ᾿Αθάνα, δαρόν, 

ἕκατι, ὁπαδός αὐ 56 νε γα] υγοτ5 ἐμ ἴηρ' ἰη -αγός, 45 λοχαγός, ὅζο. (Ῥοτβοῦ 
αὐ Ογεσί. 26). ἐξανείλετο. ΤῸ “ ἴακα πρ᾽ ἃ πον -Ῥοτη ἰηίαπε ἔγτοτα ἐμ ς 

ϑτουπα νγὰ5 ἃ 5ῖρτι οἵ τεοορηϊεΐοπ ΒΥ ἃ Ῥαιεπέ, οὕ ὉΠ6 ἴῃ ρίαςε οἵ ἃ ρατζεῆηΐ. 
ΤῊΘ Θοττοθροπαϊηρ' Γαἰίπ ΡὮταβα νγὰβ ζο γε οὐ σμέσεῖζεγο. ὙΤΠΗ6 Ἰερεπὰ 
ταϊαϊπρ με Ὀἰγίῃ οἵ ἘΠΟΒΙΠοηΐυβ. “ἔτοπι ἴῃ βαγίῃ ᾽ βυπιθο]Ζε5. {πε 
Βοαβίθα αὐτοχθονία (1. 29) οὗ {[πΠ6 Αἰμεηΐαπ5. Ηδρμδαδβίαβ, ῥγαυϊοιβὶν 
τεὐεοϊεα ὃν Αἴῆθμα, θθοαπηα (ἢ ἰαῖμογ οἵ ΕΟ μοπΐπθ ΡΥ ὅδεα, ψνμῸ 
ἀε!ἐνεγεᾶ Ἀἷπα ἰπῖο ἴῃ οατε οἵ Αἴμεπα. 86 ρ]ασβᾶ {86 οἰ Ἱ]α ἴπ ἃ ομδϑὶ 
ὙΠ ἴνγο βεγρεηΐβ ἴὸ ῥτοίεοξ μἰηι ἀπᾶ σαν ἰξ ἴο πὸ ἀδπρπηίοιβ οὗ 
Οβοσορϑ (1. 23) ἴο Κεὲρ ἀπορεηβᾷ. Ὑνο οὗ {μεπὶ περ]θοίβα {Π6 ἰπαπο- 
το, ἀπᾶ βϑβοίηρ' [Π6 5η8κ85 ἤπηρ {ΠΕ ΠΊβοΪνο5 ἴῃ ἴΘΊΤΟΓ ονοῖ {86 οἸ 19. 

1. 271. ἐν γραφῇ νομίζεται, “15. σΟΙΩΠΊΟΠΪΥ ταρτοϑθηϊθα ἴῃ ραϊη(ίηρ. 
Ῥειμαρβ ἴΠ6 οἱ ἀδβδέ στερτγεβθηίαίΐοη οὐ 1μ6 Ὀἰσίῃ ἀπά 115 βεαπεὶ 15. οὴ ἃ 
2εγγα εοἰέα ἴῃ ἴῃς Βοιϊη Μαυβεθσα, Ποσα {ῃ6 Εατίῃ Οοαάςθ5 15. 566 ἢ 

ἀεἸἱνεσίηρ [Π6 Βαθα ἰο Αἴμεπα, γγ0 γα ῆθ5 οὐδ ΠΟΙ Δτη5 ἴο γθοοῖγα ὨΪπη. 
Οβογορβ νυνὶ Ηἷβ βεγρθηι5. [411] (1164 π.) βίαπαϑ5. Ἰοοκίηρ οὔ. 1ῃ ἃ γα86 
Ῥαϊπεϊπρ οἵ Ἰαΐθγ ἄατε 1ῃ6 βαπηθ βοθπς 15. ἀερίοιθᾶ, υυἱτὰ {πε δἀαϊτίοπ οἵ 
τῆς ἤρτιγοβ οὗ {π6 ἴῆτθε τηαϊᾷθηθ. Τὴδ βίοτυ οἵ [ῃ8 ομϑβί 15 ταργεβθηϊθα 
οἢ δὴ αηιῤίογα ἵπ ἴῃς Βτι5} Μαβοαμα. ΤῊ οἰεβί 5 ἀποονοσθά, ννἱε}ι 
ἴϊ5 υυίοκογ 4 (1, 27) ᾿γίπρ οὐ {π6 ρτουπᾶ, Ὅὴε Ομ] ΕτὶοΒΕΠοπῖτ5 
βίαπαβ δγθοῖ, γι (ἢ στιαγάΐαη σπαῖκαβ. οἡ οἰἴμεῦ 546, Αἴπθπα ταραταβ 
ἴῃ βοδθὴθ υυἱτἢ ἀϊβηιαν, ν᾽ Ὲ116 τῃ6 ἴννο βἰβίθυβ ἃγὸ 56θη ἴῃ {π6 δοῖ οἵ Πῖρϑι. 
(λήνέλοίορν, Φε. οΥ «“»πιεΐογιέ Αἐλέρις ὈγῪ Μτϑ. Ν δστα]], νυ τ Ἰπιγοάποίίοπ 
ΌΥ Μί55 Ηαιτίβοη, Ρρ. χχῖχ [0]].). 

1. 272. ΤῊε βίγεβϑ ἰδ ου 1ῃ68 ρατίϊοἶρ]ς, ὁρώμενον, ἱ. 6. “ἴο ΚΘεΡ (ἴῃ ἔδ6 
οαβκοῦ Βυΐ ποὲ ἴο 5εθ᾽ (Ὁ... 

1. 272. παρθένους, Ηδειθε ἀηα Αρίαθτοβ. ΤῊ οἴδμογ βἰβίεσ, Ῥαπάγοβοϑ, 

να 5 Τα μι] τὸ ΠοῚ {γαβί. 
1. 275. τί δαὶ τόδε; “πον ἀροαΐ {15 (οἴ μῈ βίογυ) 1᾽ Τί δαί; ἰβ ἃ 

φοΙ]]οσαΐαὶ ἐχργαβϑίοη (δαί α Ὀτοαᾶθτ ἔογπι οἵ δή) σοτημλοη ἴῃ Ααβίορμδη 65, 
ῬΙαΐο, ὅζο., Ὀὰϊ 1685 50 ἴῃ ἱγαρϑᾶγ. 

1. 276. οὐ κάμνω σχολῇ, 11. 1 ἀπὶ ποῖ τοι ]εα ου ἴῃ68 5οοῦα οἵ 
Ἰοίβατο, ἱ. 6. ἀπὶ ποῖ ργοβϑεὰ ἴογ {ἶἰπιθ, ΕῸτγ κάμνειν ἀδηοίίηρ, νγθα Κη 685 
ΟΥ ἀείεςϊ, 566 οἡ ]. 363. 

11. 277-282. Αοοοταϊηρ ἴο ἴῃς Ἰερθηά [ξ νγαϑ οηἱγ [Π8 γοπηραβὶ ἀαπρῃϊοτ 

(μαῖ νγαϑ βαοτι δορά, ποὶ τεοκοηΐηρς Οσεαβα, νγ 80 νγα5 ἴμεη δὴ ἰηΐαπί (1. 280). 
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ΤΟΝ. 

1π ἃ νγὰσ ψἱ ἢ ἘΤΕυβὶ5 Ετθο βίῃ ειβ μαα 5]αἰη ἴῃς Τ γαοίαη ῥτὶῆοα Εππλο]- 
Ρι5, ὙἘοῸ Παᾷ σουηβ ἴο αἱᾶ ἴῃς ΕἸδυβίπίαπθ, πῃ οὕδοῖθ μανίηρ ὕτο- 
τη ϊβϑα νἱοΐοτυ ἴο Εγθομίμειβ, 1 ΠῈ νου] βαοτῖβοθ οὴς οἵ μἰβ ἀδιρηζοτβ, 
με οἤεγεα {π6 γουηρεβί, ἀπ {Π6 τοϑὲ 5]δνν {πϑιβεῖνοθ, Ετθοβίμοιβ γα 5 
Δἰζογνγατϑ 5]απ ὈῪ Ῥοβοίοη, ννΠο νγὰ8 1ῃς ἐαἴΠοσ οἵ Ἐπασλ ρα ΡΥ ΟΠ ϊοπΘ 
(ΑΡο]]οάοχγιβ 3. 15. 4, 5)- 

1. 278. πρὸ γαίας. (ρ. “γεοίλ. Ἔταρτη. δώσω κόρην θῦσαι πρὸ γαίας, 
4150 Οἷο. 27γ0 «ϑεχέϊο ς. 21 “ Μογίθηι, σιδιη δἰίαπη νἱγρίημθα ΑἸΠθηΐβ, τσ β 
ἘτεοΒίΠοὶ Π]1αθ, 2)γ0 ραΐγλα σομἐοπιρβίββα ἀϊοσππίμσ, ΘΡῸ . . . Εἰπιθθιη ὃ 

1. 282. Εοτ [ες “Ἰοηρ Βοοϊκβ,᾽ 566 οἡ ]. 13. 
1. 285. Πύθιος. ΕῸΓ ῥτοροβθά δπιθηδαϊϊοηβ, 5866. τίς, Αρρεμπάϊχ, 

ἀστραπαί, ο. Αἱ Οεποο, οα {πῸ6 {τοπίϊοτβ οὐ Αἰίοα αημὰ Μερατγα, 
ἔμοτθ γα. ἃ [θρ]6 οἵ ΑροἹ]ο, οα]]δα τῃ6 Ῥυιαίαμη, ὑνϊοἢ βογνεᾶ ἃ5 
ἃ Βα] Πσ- ΡΙασα Ὸγ ἴμ6 βαογθα ῥτοοδββίοη ἴο ΤΠ ΙρΡἢΪ ἴῃ τΠ6 βρτίηρ οὗ 
ΕΥΕΙῪ Υγ681. ΕἼΟΠῚ ἃ πεὶρῃ ουτίηρ βροῖ, οοβα ὈῪ ἴΠ6 αἰΐαγ οἵ Ζβϑιβ 
᾿Αϑίγοραβδιβ, ἰξ νναὰβ (ῃ6 ουβίουῃ ἴο νγαΐοἢ ἴοσ πίπθ πὶρῃῖβ ἀυτίηρ ΤὮΤΘΘ 
τηοητῃβ ἃ Ἰοίν ῥρβαὶ οἵ Μουηὶ Ῥατγηθβ, οδ]]Ἱοᾶ Πατθηα, ἴοσ ναὶ ὙγΘ ΓΘ 
Κπονπ ἃ5 "Ῥγιῃίαῃ Ἰρῃίπίηρβ.᾽ ὙΥΒΕα ἴΠ686 ὑγοτο βθθη Παβηϊηρ' ΠΌΤ 
1ῃς ΒεΙρηίβ, ᾿ξ υγὰβ [αίζθη 85. ἃ βρη παξ 1Π6 ΘρΊΡαΒβῪ τΐρ!ῖ Ῥτγοοθθά. 
(ΜΈΠΠοσ, “Φογέαρις, ΙΝ τὴν ἃ.) 

1. )86. τί τιμᾷ ; “ λογιοιν ἴὰ ἱπάθοα Γ᾿ ῬΑΙδΥ αποίοβ τί ζῶσιν ; (41ε. 
807) “μον (58 Υ γοι) {Πδν Ζΐτε Ῥ᾿ Δ Πα 5᾽ ΠΆΠ]ΑΥ ᾿πβίδποοϑβ. 

1. )Ζ87. τοῦ θεοῦ, ὅζο., “ἩῬΠαΐ ἴῃ σοα ΠοΙ]45 πιοβὶ ἀθατ. 
1. 288. αἰσχύνην, “ἀεεά οἵ 5Πατηδ. 
1. 280. τις, “οπο;,᾽ ἱπάεπηϊΐίο, [μ6 ἀοοθπξ Βεΐηρ [τονγη δος οτη σὲ 

(μεπος δέ τίς σ᾽, ποῖ δὲ τίς σ᾽). Τῆς ἀςῆηϊϊς ααυρβίϊοη " τοῖο νναβ 1 γ᾽ 
ΦΟ]]οννβ αἱ 1. 201. ' 

1. 29ο. ΟΡ. οὐκ ἔγγενὴς ὦν, ὅζο. 1]. 63, 64. 
1. 292. καὶ πῶς (1. 958), καὶ τίς (1. 318), ὅζς, ἀδποῖθ ΞΌΓΡΥβα οΥ ἀἴ5- 

ῬΕΙΙοΓ τὸ ἢν, μον ᾽᾽ ὙΠ καί τηατῖκβ ἃ οοητπυαίίοη οἵ [πουρηΐ Ὀτεακίπσ 
ουΐ ἰπ νγογᾶβ, νἤθγθαβ ἴῃ πῶς καί, ὅζο. ἴξ ἱπίγοάποοβ ἃ ξασίμοσ ααεβεοη. 
Βαϊ {Π15 ἀἰϊδιϊποϊίοη 15 ποῖ αἰνγαγβ ΟὈβεγνυϑᾷ, 6. σ ἰπ (1. 482, Αββοῦ. Ολο. 
528, ζο. Νοιίοθ ἴῃς σε ἀἰβρὶ ασβα ἔτοπι ἰϊ8 οοπηθχίοη ἢ ἔσχεν ; ΟΡ. 
721. 7΄. 670 προδοὺς σὲ σώζεσθ᾽ αὐτὸς εἰς οἴκους μόνος. 

1. 295. ΟΡ. Αββοι. ,μϑδϑρῴφί. 254 συντέμνει δ᾽ ὅρος ὑγρᾶς θαλάσσης. 
ἿΝ 30ύ. Κεκροπίδαις, “[οτ,᾽ ἱ. 6. " αἰάϊησ ἴῃς οἰ] άτγθη οὗ Ὁ βοσορβ. 5Έ. 

συμπονήσας 1.61. 
1. 298. λαβών, Ξο. λέχος -- “Τὴγ Παηᾷ ἃ5 ἃ σιιογάοη. 
1. 2ξοο. ἐνστρέφει, α ἀουθίπι] τεααϊηρ (δες Οτῖε. ρροιδίς Τ το- 

ἰαϊπθα ἰξ τηυβὶ - ἐνστρέφεται, “ἴ5 νἰδι ηρσ.᾿ Βαϊ πὸ Ῥᾶτα!]θὶ ἱπβίαποθ ἴδ 
αποίεᾷ, τμουρ (πὰς βἰηρὶς νετῦ στρέφειν 5. 5οῃηθίϊπηθ5. ἰῃ σαηβί εἶνα 
((. τ154 η.). ὍΤὴδ οανὲ δηᾶ οὔδοὶα οὗ Τστορῃοηΐτβ ποτα ἴῃ ἃ ταν 6 ΠΘᾺΓ 
Ιεραάεα οὐ Μουπὶ Ηεϊίοο, ἀρουὺΐ βέϊεθη τη]65 ἴτοπὶ Ὀςρὶ. Ὑτο- 
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ΝΟΤΕΘ. ΣἸΝΕ5 278.-,28. 

ῬΒοπίυβ νναβ α΄ Βοοοίίαῃ βοογ, βαϊὰ ἴὸ πανὸ αϑοίϑίοα ἴῃ Πα Δἴ ρ’ {πὸ ΤΟΎ Ὲ} 
ΤλοΙρ ἴδῃ οι ρ]6, Τὰ νγα5 συβίοτηαΥΎ ἴο σοπβα}} [ιἰ5. οὐποϊο θοίοτο νἱδίεἰηρς 
παι οἱ Το ρ ΐ, ἰπς οτάογ ἴὸ θῈ ἀουθ]ν αβδιγοα, ἴῃς οὐβο {ΠπῸ ΛΉΜΝΟΥ Β 
8Π ου} ἃ οοἰποία!ο (1, 302}, 

Ἰ, 3ού, ΤΊ} 5. ΤΟΡΙΥ τὸ Τοη 5 “ιοβιίοι ἰβ ποῖ μον. ἰπδίαμος οὐ ἑγολιγ 
(1, τοῦ π,}, 5116 πιθπηβ "ΤΠ ΘΟ. ἰπονν 5 τυλοίλεν Το απὶ οἰ 1655, θὰς 
{πὸ βοπδο σοηνογοα το Ἰοη ἰ5 " Ῥ, ἱκηονν δηαΖ 1 ἀπὶ 80, 

Ἰ, 307, Ορ, “νεάγονε, 410. Ὑυ]Πογο {πὸ Ππογοίπο βαγῃ {παι τ γνπο ἰδ 
ΟΠ Π 1685 δυστυχῶν εὐδαιμονεῖ, ον εὐτυχεῖν ἰπ {ΐπ5 βοπβο, οΡ, 11, 00, 775. 

Ἰ, ο8, Τῆδ αογ, ὥλβισα τοίοτα τὸ (π6 τποιηθηΐ ἦπ5ὲ ραβδί, ἡγπδη ἀπ 
146] πρ’ νγαθ οχοίο, 56 1, τότ. πα, Τοποο ἰδ μα5. θθοι ΟΠ δα {Π|Ὸ 
“ τ] ΘΠ ΤΥ ἡ ἀοτίδι, Ορ, ὕμωξα λ7ε(, γι, ᾧζκτειρα “παν, 4121) δίο,, ὅζο, 

Ἰ, 210. ἀνάθημα πόλεως, “ Υ ρι 11. ἀφαϊοαιίοη.᾿ Τὸν {115 συβίοτη οἵ 
ἀφαϊσαιπρ δ᾽ ανοῦ το αὶ (οι ρ]6 βευνίοα Παά απ οἰτοα “λον, 203, ΜΝ ΠΟΙῸ 
{6 ΟἸνοτιβ οἵ Ῥποοηΐοίαα. σα ρείνοθ. ἅτ β6ηῖ αϑ ἀπ ΟἸοτίπρ τὸ ΑΡΟΙ]Ο 
(ἀκροθίνια Λοξίου), 

1, 313, Το σοηποχίοη οὐὨ {πουρῖς 5. Ὑου πῖλν Ὑν6}} οἱ Γγ τη, βίποῦ 
1 ποῦν ποι,᾿ ὅζο, 

1], 314, 315. κατὰ στέγας, ἱ, 6, ἰη ὁπ οὐ {πὸ Ππουβοβ πὶ {Π 6 Τοτα ΡΪ6 
Ῥτροίποιθ, ἅπαν, ὅζς,, “τὸ ἡν μος οὐ τὰς χοά᾽α Βοιιδο ἰθ ΠΥ (ἀν Πρ - 
Ρίαοο),᾽ 

Ἰ, 317. οἵ δοκοῦντες, ἰ, ο, (ῃς Ῥγιπία, ννο (6115. Τοῖ {{|ὸ ἡ Πο] 6 Β[ΟΥΎ 
Ἰαίεν αἱ 1, 1330. 

1, 218, ον καὶ τίς, δες οἡ 1,203. [Οἵ ρετθαρ καί τιβ κα ἐβΌ ΓΟ ποῖ 
ΔῊ οὐς Οἱ, 1. 280.} 

1, 320, νοσοῦσα, ὅζο,, " (αἸτολ Υ) πλΐβογα Ὁ]. Τ πανο ἰοσπα (π6νν}) τ ἶβοΥγ.ἢ 

Ἐὸτ νοσεῖν, 56 οη 1], 304. 
1, 321, προφῆτις τοῖοι ὑποῖς τὸ ἥ ἴῃ 1, 210, Βοπσο {Ππ| ποιὰ, ἰπβίοπα οἵ 

αοο, νἱ ἢ μητέρα. Οτοιπα ἰπ ον ρ 5 Εἷ5 ἴα] ὈῪ Ποῦ αποβιίοη, Προφῆτις 

τῆδαπϑ [Π6 ἱπίογργοίον οὐ ΑΙΡΟΙ]ο 5 ὙΠ], ποῖ ἦ ΓΟτοιοΠ]Πογ’ Ορ, δαζολ, 411 

"γὼ προφήτην σοι λόγων γενήσομαι. Τῃ ΑόΒολ, δησε, 10 ΔΡΟΪΠο πἰτηβοῖ 
ἦκ τογοα Διὸς προφήτης. | 

1, 323. Οὐ, 1, 52. π, οὑπιὼν ἀεί, ἱ, 6. ΔΥ σαδιια] βέγαηρμοτγ, Ὑ]}5 βοη86 
οἵ ἀεί, " ΤἾτοτπὶ {ἰπηδ ἴο τἰπιο,᾿ ἰ5 σουησηοι ὁποῦ, 
“ 1, 324-220. ον {Π|6 δοάθοπος, οἱ {πουρλ ἰῃ {ποθ6 Ἰΐποθ, 866. Οὐ, 

Ἀρρομάϊκχ, 
1, 225. ἀδίκημα «- “Γταϊτ᾿ οΥ " οἰερείηρ οἵ νἱοϊοπος, {π6 αἰρθίγποι [ῸΣ 

{πὸ σοποτοίς ; 5ὸ ὕβριν 1, βού, 
1. 326, βίοτον, “ πιιρβίαποο᾽ ἢ τῆοτς παι ππόγο τροφή (322). Βίοτος 

αηὰ βίος οἴϊοι ὑδαν της βοηβο οἵ "φυοώ Ἰἱνίπρ ν᾽“ πιδαπβ,᾽ οὐ κ ΘΠ, Ο, 

Ἰ, 581, 
ἷ 218, ἥξαφ, ' πιά μὲ οἴοτί,᾽ ἐπιρ᾽ γίπρ οαρογποθα, ΟΡ, 1, 572, 22λ, Α΄. 

741 μάτην ἤξα, 
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70ΟΝ. 

1. 321. πόνου μοι ξυλλάβοι, “ΠΕΙΡ πα ἴῃ 1Π6 ἐδϑβὶς ᾽ οὗἩ ββασοβίησ ουΐξ 
ΤΑΥ͂ ΤΠ ΟΥΠΘΓ. 

11. 333, 325. ὑπουργήσω, “Ξεῖνε γοι, Υ͂ δοίΐϊηρ 48 πρόξενος. Α 
ΒΙΓΔΏΡΘΙΓ ΟΟΠΊΪΠρ ἴο ΘΟΠβ.] [ῃ6 οταοϊα τεααϊγε ᾿ηϊγοάαοίΐοη ΒΥ οπς οὗ 
ἴῃς ἴερ]6 οἴδοοῖβ, απα (8 νγαβ ρατί οἵ ἴπε6ὸ ἀπίυ οἵ τϑραϊαγ πρόξενοι 
(ϑε6 οἡ ]. 551). Ιοπ Βδιδ ιι565 [Π6 νεῖ προξενεῖν ἴῃ ἃ ΡΈΠΕΓΩΑΙ 56Πη56 ΞΞ 
1} τηδηαρα᾿ {Π6 Ῥυβίηθβθθ ἴοσ γοι. 80 ἴἰπ ῃ6 ψζείογια τ46, Τααςετ, 
ὙἸΒΐηρ᾽ ἴο σοηϑ] [Π6 Ρτορμείεββ, βαγϑ ἴο ἤθη σὺ προξένησον, “ σοπάπιοξ 

τὴ6 ἴο Ποτ. 
1. 327. τἄρα, “[Πεη Ὀε βιτε. τοί μα5 ἰΐ58 πϑι18] αβϑονοσαῖϊνν ἔοσοβ. 

ἀργός, “ππρτοάποιῖνε,᾽ θασαῖιβε ϑματηβ (αἰδώς) 15. ἢ ΟΡ βίδοϊς ἴο δοΐΐϊοη. 
Τρ. Ησοπμι. Οα. 17. 347 αἰδὼς δ᾽ οὐκ ἀγαθὴ κεχρημένῳ ἀνδρὶ παρεῖναι. 
ἘΠ ΡΙ 465 15 Τοπᾶ οὗ ἀεἰ ἔγὶπρ αρβιγαοίίοηβ, ἃ5 αἰδώς ἀραΐὶπ ἴῃ ..Χ7. 7 7. 557, 
λήθη ἴπ Ογ7. 213, τυραννίς ἴῃ ἢλοε7ι. βού. 

1. 341. ἀνδρός, ετα ΡΠ αἰΐς, “ἃ 1671, ποΐ ἃ σοά, 
1. 342. Ἐὸγ {Π6 τηδητβοτὶρί τεδάϊηρ ὅ φησιν, 5εὲ6 Οτῖξ, ΑΡρεπάϊχ, καὶ 

πέπονθεν, ὅτο., ἱ. 6. ἴῃ Ἰοβίησ ΠΕ ΟὨ]]ἃ (1. 344). 

1. 343. τί χρῆμα δράσασα ; “ Ὀγ ν»»ῇῆαΐ δοί οἵ ΠεΥ5 1᾽ Ηἴδ αββϑυτηθβ [πα 
586 πηπβί Πανθ εἰογεα βοτηθί ῃϊηρ ἴο πηαΚῈ ΠΟΥ ἸΠΏΑΡΡΥ, βίποθ πηδττῖαρα ΥΪΕ 
ἃ βοᾶ τηϊρῃξ μανε θβδὴ βιρρμοξβεά ἴο Ὀγίηρ σοοά ἑοτίπηθ. 

1. 246. ταῦτα καὶ μαντεύομαι, “115 15 1ῃ6 νΘΓῪ Βίηρ [Πδξ 1 ἀτὴ σοπα 
ἴο αϑὶς ᾿ (Β.). Ορ. 1. τοο. [π]. 365 μαντεύεσθαι τηξδαὴβ “ἴο σέφέ ἴΠ6 
οἴδο]6.᾽ 

1. 347. οὐκέτι, ποί μηκέτι, 5ἰπος οὐκέτ᾽ ἔστι ἰορεῖμετ τε τέθνηκε. Ορ. 
ΒΟΡΉ. “ας 1131 εἰ τοὺς θανόντας οὐκ ἐᾷς θάπτειν παρών, 1. 6. " Ῥτενεηΐεδί.᾽ 

1. 248. ἐλπίζει, “ΞΌΡΡοΞΒεβ, 7ιβῖ ἃ5. νγε βοπηβί Πη65 βαῪ “"Ἐχρβοίβ,᾽ 
1. 352. ἐπεστράφη, “ τενϊ 5164. Ορ. “1. 187 πολλὰ θάλαμον εἰσπε- 

σοῦσ᾽ ἐπεστράφη, “Πε1. 83 ἐπεστράφης πέδον. 
1. 353. τῷ παιδὶ διαπεπραγμένῳ, “ 5Ξἴπος ἴῃ ΟὨΪ]Πἃ τννα5 ῥαΐ οαξ οὗ {πε 

νγαγ. Ορ. ϑορῆ. Οεώ, 7, 735 τίς χρόνος τοῖσδ᾽ ἐστὶν ἐξεληλυθώς ; 
ΤῈς ἀδίϊνε 15. ἃ νατὶθῖυ οἵ τῃς αἷαζ. φοϑη»ρεοαἶδ ΟΥ 1710717,10611, [ἴῃ 8 Ἰαρβα οὔ" 
τἰπηα Βεϊηρ οοποοϊνεα 85 αἰϊεοίίησ [6 βϑίβοῃ ἴοσ βοοά οὐ Βδιτη. 

1.354. εἴπερ ἦν, εἶχ᾽ ἄν. ὙῊε ᾳιοβίίοη μα8 Ῥθεὴ ταϊβε ψῃϑῖθου [Πϊ5 
ἴοτπι οἵ Βυροιμβίϊοαὶ βοπίθηοβ ἄοεβ ΟΓ ἄοθβ ποῖ ᾿πρΡ]Ὺ τπαΐ {Π6 οοπαϊτίοη 
15 ὉηΠ]Π]166, 1. 6. ἴῃ ἴῃς ῥτθϑεηΐ ἰπβίαποθ, νυ ῃθΊΠ ΟῚ οὐ ποῖ Οὐθιϑα δβϑοσίβ. 
ΒΥ Ῥε εῦ {παΐ [Π6 οὨ]]α 15 ἀδθαά. Ὅῆδ {τγαῖῃ 15, Ππαΐ υνἈ116 16 2γοζασῖς 
(εἰ ἢ Ραβὲ ᾿π4.) ἱταρ] 165. ποιῃίηρ οἰ ΕΓ νναν, {μῖ5. ἴοσπὶ οἵ αροαϊρεῖς 
(Ραβὲ ἱπᾷ. τ ἄν) ἄοθϑ ᾿τρ]ν {παΐ [μ6 βῃρροβεᾶ ἴδοϊ 15 ποῃ-εχίβίθηϊ, 
6.5. ἴῃ 116 ΟΥΟΙΠΑΤΥ ῥΙΑΠΊΠΔΥ ΘΧΘΙΏΡ]Ε εἰ εἶχον, ἐδίδουν ἄν γα ἅτε ἴο 
πηάἀειβίαπα ἴμαὶ ἴῃ Ξρεάκαγ μαϑ ἰξ ποῖ, Τδιβ ἴῃ 1. οὅ1 εἰ... εἶδες, δὲς. 
σβεσε (με αῤο(οεῖς εἶπες ἄν 5 ἀπάοτοίοοα) [ῃ 6 ἱτηρ!!οατίοη 15 “θὰ γοῦ 
αἰϊᾷ »οΐ 886 ἴξ. Ηδτε 16 ἱπιργεϑϑίοη [οἴξ ὁπ {Π6 τηϊηα οἵ ἴΠ6 τεδᾶθσ 15 
τῃαῖ Οσειιβα ἄοεβ ΒΏρροβε ἴῃς ἀβαίῃ οὗ τὴς οἱ], α5 ἀρρεαῖβ ἤότῃ 1]. 348, 
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ΟΕ. ΠΩ͂ΝΕ5. 331-.568; 

ΤῊΘ ἴδτπι διαπεπραγμένῳ (1. 352) ἴ5 ποί ΤΕΑΠ]Υ ἀτηθίστιοιιβ, Ρεΐηρ ἃ τα- 
οεἶν θα ΕἸ ΡΗ Θτηἶβηλ ΟΥ “ἄοπα ἴο ἀδβαῖῃ, ἀπὰ 1. 346 πεεᾶ τηδδῃ ΠΟ ΤηοτῈ 
ἴμδπ ἴμαὶ 56 ἢδβ σοΐηβ ἴο τηδκα βιιτ ἀρουῦΐ ἃ [δοὶ, οἵ νγβίοι 5ῃ6 ἰβ5 
ΔΙτεδ αν Ῥγαίεν ὙγῈ}1 σοηνί ποθ ἴῃ ΠΘῚ οὐ πιϊπᾷ. ΤΕ εἰϊδίοη οὗ ε ἴπ ἴῃ 8 

ϑτἃ Ρογβοη (εἶχ᾽ ἄν) 5 τὰγε ; ἤεποα εἶχεν μα5 θθβεὴ ρτοροβεά. Εογ ἴπ8 
βΕΠΕΓΑΙ 56Π56, Πρ. ΝΊτρ. “427ε. 3. 490 “ εἴ πιηο δεαπα}ῖ δοῖπι ρα εβοθσεῖ 
δεγο. 

1,355. οὔκουν. .. τίκτει, “Πα5 586 ποῖ ἴπεὴ Ῥοτπε ὕ᾽ ὙΗῈ Ρῥχγεβ. 
(1πι “15 [ῃ6. πιοίμογ οἵ ἀεποίεβ. οοπείπιδηος οἵ εῇεοί, α5 ἴῃ 221. 7. 
23, δακελ. 2 ὃν τίκτει ποθ᾽ ἡ Κάδμου κόρη. 

Ἰ, 356. ἀδικεῖ, «Ὑτοηρθ ΠΕ 5117], 1. 6. ῬῪ ἀεβεγίίηρ Εἰ5. Ομ] ἀπά ποῖ 
ΔἸ]ονγίησ ΠΕῈῚ ἴο Βανα ἀποίῃεσ. 

1. 357. Δ Πιτῖμοὺ ἱπςίαποθ οὗ ἡ ἱτοηγ ἢ; 566 1. 100 π. 
1. 2358, Ῥ]ΕΥ ππάειβίαπαβ τὰ κοινά οὗ ΑΡΟ]]ο᾽ 5 φφόϊἠϊς σα ρδο Υ ἂβ 1μ6 

Β͵νοΥ οὗἉ ἵτιιθ ογᾷο]θβ, ἰη σοηΐτγαβε νυ τ τὰς 2γέσαίε τον Π6 μα5 ἄοπθ ἕο 
Οτραβα. Βιι δνεη ἰ{ τὰ κοινὰ χαίρων ἀπά μόνος οοι]ά Βδᾶγ (Π15 τηθαπίηρ, 
1π6 τειηδτὶς υγοι]α θα ἱσγθϊεναπί το ἴπ6 οοπίεχί. Ιοὴ μαά ρα [Πς αιιεβέζοῃ 
ὙνΠοίπογ ῬΏΟεΡα5 τηῖρηξ ποῖ Ὀὲ σεατίησ (Π6 οὨἸ]ὰ οἡ Ηἶθ οὐγῃ δοσοιηΐ 
Ῥτίναϊο! γ. Οτειιβα στε ρ] 65 “ σε) 50, ἢ6 δοῖβ ἈΠ) ΒΕ ἴῃ απ]ογίηρ 411 ὈῪ 
ΒἰΠΊ561 ἃ Ρ]βαβαγα νγΐϊοἢ τὶ σηο]γ θεϊοηρϑ ἴο τι θοΐῃ. ΤῊΪβ Ὀτίηρβ οὐΐ 
ἴῃς παΐαγαὶ οοπίγαβί θείνγεθη κοινά δηα μόνος 85 ἃ ' ΘΟΠΊΙΊΟΏ ἦ ἸΟΥ Ορροβϑά 
ἴο ὁπ6 {παῖ 15 “βοϊϊταγυ, απᾷ (18 εβξοί 15. Βεϊρμῃίεπεά ὈΥ τῃ6 ἐπαρμαίϊο 
Ῥοβίτιοη οὗ μόνος αἴ {Πε επᾷ οἵ ἴῃς 1ἴπ6. 

1.359. προσῳδός, “15 Θοῃηδοηδῃΐ νν] 1, ΠΠκ6 ὁπ 6 πητιϑοαὶ ποία τοϑροηαϊησ 
ἴο ἀῃοῖῃου ἴῃ πηΐβοη. 

1. 3261, καὶ μή γε, ὅζο., “ἀγα, Ραΐ ἄο ποί ἴοτοβ τὴς ἰπίο ἃ 56]- 1 

(ἃ, 6. “βοσγοὺν ᾽) Ιοηρ [οτροίίβη.᾽ 
1. 362. πέραινε, ἄζο., “Δοσοπιρ 5} [οΥ πὶθ (μΠ6 οδ)εοὶ οἵ πὶ απεβί,᾽ 

Ἶ. 6. σεῖ τὴ8 ἰδανὸ ἴο όοπβα]ῖ 1[Π6 οτδοϊο, 
11. 263, 364. ὃ κάμνει, ὅζο., “ἴπ6 γγβαὶς Ροϊπξ ἴῃ ΤΥ οαβθ.᾽ Βοίῃ 

κάμνει ἀηὰ νοσεῖ (]. 320) ΔΓΕ ΟΟΙΏΠΊΟΠ ΤΠΘΔΡΠΟΙΒ ἰγαηβίθυγθα ἔγο πη 
ον ἀἰβογᾶθυβ ἕο ΔηΥ ὑγθα Κη 655, πιϊβέοτίιηθ, οὐ (ἢ 6 ἰκο., Ορ. “261. 581 
ἐκεῖ νοσοῦμεν -ε “ἴπετε ἰ5 τὴν αἰ βου Πγ,᾿ 1744. τ6 νοσεῖ τὰ φίλτατα, 
«ἀερατγοβί τοϊαἰίοηβ ὑγονε ἀπ κίπα. 

Ἰ. 3265. Νοῖς [με βϑοδηβίοπ πῶς ὁ θεὸς ὃ λα θεῖν, ὅτο. »ἱ [ἢ 15. ἴη- 
Βαγηιοπῖουβ ΘΟΠΟΌστΈ πος οὗ 5Βῃογί 5.114 0165. ΤῊΪ5 Ἰίσθηοο 15 ομαυδοίογίϑιϊς 
οἵ ἴῃς Ἰδίεγ ρίαγβ, 50} δ8 186 Ογεσζός, ἴῃ 6 ἴνο “ῤὝξσεριίας, δα της 
"αειλας. ϑες Ῥαΐου, Ῥτεῖ, ἴο νοὶ]. ἰΐ, ρ. χν. μαντεύσεται, ορ. 1. 346 πη. : 
Βοτ ἰΐ τηθδηβ “τονεδὶ νμαΐ ἢ6 ἀδϑῖτοϑ ἴο μανα Κερὶ βεογεῖ. 

1. 266. Βείοτε εἴπερ 50. δεῖ μαντεύεσθαι. Ἐὸοτ καθίζει τρίποδα, 566 οἢ 
ΝΕ δ. οἱ. 
ἡ Ὰ 268. ΤῊΣ ΒΟΙΠΟΡΠΟΩΥ ἰπ ]οη5 αἰσχύνεται ἀπ Οτειιβα᾿ 5 

ἀλγύνεται ἰ5 ἱπίφητίοπα]. 1). δ ξιτα]] μα5 ργεϑεσνὰ [Π8 σουγεθροπμάξηςθ 
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ΤΟΝ. 

ἴῃ ἃ αἰδτοπε ἔοσιη ὈῪ ἰγαπβ αἰηρ " Ηἰ5 “όγαἶδγ ἈοπΟυΓ᾿ ἀπᾶ “15 ζδη:α167, 
νἱοιίπι.᾽ 

Ἰ. 269. σον προφητεύσει τάδε, “νν1}1} Ῥαξ (Πϊ5 φυσβείοη ἔοσ {π6ε᾽ ἴο ἴπ6 
Οτδοϊο, ΤῊΪβ νὰ {πΠ6 οὔπος οἵ προφῆται, νἱζ. ἴῃς Φοίβου θέραπες τὐ- 

ἀγεβϑθά ἴῃ 1. 94. θεμιστεύοντα (1. 371) πιδαη5 {Π6 βᾶτης {πϊηρ, 
11. 274-277. Ὑμεβα 11π68 ατ Ἂχρ᾽δηδίοτυ οὗ 1. 373. “ΟἿἿΣ ΤΟΥ 

(ἰπαπλογα]γ}) ἴῃ ἰπααϊτίηρ οὐ ἴπῃ6 σοῖς σοηΐγατυ ἴο {πεῖτ 0111 ἀπηουηῖβ 
ἴο {Π15,᾿ νἱΖ. τῷ θεῷ ἐναντία μαντεύεσθαι (πι56 45 ἴῃ 1. 346), ἀμαθία, «5 
οἰἴζθη θἰβθυνῆοτο, 15. ἃ Ὀ] ππίηθϑθ οἵ γιογαΐ Ῥεγοθρίίοη, ποῖ ἃ τῆθγα ἱπί6]- 
Ἰδοῖαα! ἀδίθοι. ΟΡ. ἀπαιδεύτως 1. 247 ἢ. 

1. 375. ἐκπονήσομεν, “ῥτεναὶ] ὈῪ ἔοτοβ. Εν ἃ ἀϊβδεγθηΐς βθῆβθ οὗ 
ἐκπονεῖν 566 οἡ ἷ. 1355. ΤῊΪβ ΠθοτΥ οἵ ἀκουσία οη {Π6 ρατί οὗ {π6 σοάβ 
Βοιν θα α5 δὴ ὄχοϑ]]οηΐ ὄχοῖιβθ, ἴῃ οαθα [6 ογδοῖα ῥσονθα πηίΐτιο.---οὕνεχ᾽ 
ὁ θεὸς οὐκ ἠβούλετο Ζ7ε]. 753. 

11. 2γ6, 277. σφαγαῖσι, ὅζο. ἴο θῈ ἴαϊκεη νυν] φράζειν. δι᾽ οἰωνῶν 
πτεροῖς, “ὈΥ ΟἸΊΘΠ5 ἰδἸκοη ἤτοι Ὀἶγαβ.᾽ 850 πιστὸν πτερόν τε απ 9147 147), 
ΘΟΡ᾿. Οδα. (οἰ. οΥ7. 

1. 378. Τηϊβ γάρ τοϑιὴθβ [Π6 υριμπηθηΐ ἔτοτη 1. 373, αἰζον [ῃ 6 ῥᾶτθη- 
{Πι6515 ἴῃ 11. 374-327}. 

1. 370. ἄκοντα ἀγαθά, “ τε]τιοία πὶ Ὀ] οοπίηρβ,᾽ ἱ. 6, ποῖ τηβδηΐ ἃ5 Ὁ] δβββίπρ5 
᾿απᾷ τΒογοίοσο ποῖ τθαΠῪ ποῖ (Υ.). (866 Οτῖς. Ἀρρεπαϊχ.) 

1. 5980. Ορ. Τὰν. «ϑ.Ζ. το. 347 “Ῥοτγιηϊτίεβ ᾿ρϑὶβ ἐεχρεπάθσγο ματα ϊηΐθιι5 
αὐἰᾷ (ὐοηνεπίῖαξ ΠΟΡῚ5 τΡυιβατιθ οἷξ ἀΕ116 ποϑίνβ.᾽ 

1. 382. ἕν εὐτυχές, Εἰ[ΠῸῚ “ἃ πηϊΐοττη οοῦτβο οὗ ῥτγοβρουίγ,᾿ ΟΥ̓Κ ΟΠ6 

5616 ἱποίδπος᾽ οἵ ἴῖ, ΤῊ [ΟΥΤΊΘΓ το ἀθυϊηρ 5 πιοτὸ ἴῃ δοοοτάαπος ΨΥ] 
[αοῖ. (Οοηίταβι [η6 βθῃείτηθηξ ἴῃ ϑρ2. 108 ἐγὼ δὲ τούτοις ἀντίαν γνώμην 
ἔχω, Πλείω τὰ χρηστὰ τῶν κακῶν εἶναι βροτοῖς. 

11. 384, 385. κἀκεῖ κἀνθάδε, ἱ. 6. αἱ ΑἸΠοη5, γΠετο ῬΒΟΘΡυ5 μαᾶ ἄοπα 
ΒΕΙ τόρ, ἀηα ΠοΓ αἵ Το] ρΡἢΐ, νυν μθγα Ηἷβ ογᾷοὶο ἰ5 τοαβθά ἴὸ μθσ. τὴν 
ἀποῦσαν, ἴῃ6 ῥτεϊοηοα [Ἰοηα (1. 330) “ΏΟ56 σαῖθ6 1 ἀπὶ ποὺ Ρ] δά ϊηρ." 

]. 386. Νοῖς 1Π6 τϑοῦστσεπος οὗ σ' (τζργαξίηε σὺ ἴῃ (Π}5. 1ἴπ6, ἀηᾶ ορ. 
724. 7. γ65 τὸ σῶμα σώσας τοὺς λόγους σώσεις ἐμοί, γ7ε. 476 ἔσωσά σ᾽, 
ὡς ἴσασιν Ἑλλήνων ὅσοι, δζς., αἴ5δο ΜΖῤῥ. ττό7. ῬΙαῖο, [ῃ6 οομηὶς Ροεῖ, 
Ῥατοάϊοϑ ἴΠ6 Ἰἰπς ποπὶ 77εθα ἔσωσά σ᾽ ἐξ τῶν σιγμάτων Εὐριπίδου. 

1. 388. Ἐὸοτ οὐκέτ᾽ ἔστιν αἴἴον εἰ, 56ε6 οἡ 1. 347. ὀγκωθῇ τάφῳ, “παῖ 
ἃ τπουηᾷ τηαῦ θ6 ταἰβθα ονεῖ Πΐπν.᾿ ῬαΪοΥ αιοίθ5 Ογεσί. 402 ἐν ἣ τάλαιναν 
μητέρ᾽ ἐξώγκουν τάφῳ. 

1. 300. ἐξερευνᾶν (ῬΑ]εγ᾽ 5 εἸηθηαϊίοη, 566. Οτῖς. ΔρΡρεμάϊχ), ἐβθασοι 
[οχ πλγ 56], β'ποθ ῬΏΟΘΡΙΙΒ νν1}}] 161} τηθ ποίιμβίηρ. ΟΡ. 1. 328, 

1. 3932. Εοτ τς οανε οἵ Ττορῃοηϊιβ 566 οἡ 1. 200. 
11. 296, 307. προβῇ λόγος, ὅτο., “165 [ῃς πηαϊίον ργοοθϑᾶ ἴῃ ἃ αἰ βεγεηξ 

ΨᾺΥ (ἰ. 6. ἴο βοπηθ οἴπιϑυ σϑβα]) ἴτοπὶ νυ μαΐ νγὲ ϑγοτα ἱπτοπάϊηρσ,᾽ ἐξει- 
λίσσομεν, 111.“ πηννϊηα,᾿ “ πηγανοΙ,᾿ ἀ5. ἃ ἰἀῃρ]οα 5κεῖη. 56 18. αἰταϊᾷ 
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ΝΌΤΕΘΞ. 1ΙΝΕῈΞ 360--412. 

εϑὲ Χυΐῃιβ πηᾶὺ ἀἰβογθαϊε [η6 βίου οὐ μοὶ " {π|6πᾶ,᾽ ἀπ βιιθρθοὶ βοιης- 
ταϊηρ᾽ ἀρουῦέ Πευβεῖῖ, 

1. 298. πρὸς ἄρσενας, Εἰ[Π6Υ “ σοπηρατθα νυν ἱ ἢ πηθη,᾽ οὐ (ρευμαρβ Βεί[ου) 
ἍΜ τερατγά ἴο τηθη,᾽ τηθαηΐπρ {παΐ τηθη ἤπᾶρσε νοπΊ θη ΠΆΤΒΏΪν, Θου- 
Τουπάϊηρ ροοα ἀπά Ἀά ἰορείμεγ ἴῃ πα σϑηεῖαὶ ἀἰ5! Κα (ν.). Ορ. “εε. 
1183 ((Ποῖῖβ ἴο Ῥο]γπηθϑίου)--- 

μηδὲ τοῖς σαυτοῦ κακοῖς 
τὸ θῆλυ συνθεὶς ὧδε πᾶν μέμψῃ γένος. 

1]. 401-451. Χυτηῦϑ. "1 γε ἰο }λοούτες, γεχέ ἰο ἐδ, »ιγ» τυΐζξ, αἰ 
λαϊ! ας γρῃν ἐαγγγίγιρ' αἰϊδίγεσοοαί ἔλεε 2 ΟΚΕῦΒΑ. “ ΖΔ εοημηις" 
ὠγίγιρς 216 γε, διε τυλαΐ γιότυς ζγουι 7 γοῤλογιέμς ̓  Χυ. “316 σαϊά 
ἐλαΐ εὐ τίαϊθες τῦὰ σλα ὶ τού γοίμγη. ΟΕ. “ 77οί λό» οὐ Ῥλοεδιις, σογια 15 
λαῤῥίεγ γογίμ,ε!" Χυ. “.50 δὲ 1! βηέ τυῖο ἐξ σῤοξεσηιαγ 707 {δὲ 
“οὐ ̓ ἸΙΟΝ. “ 7 λαΐέ, τυϊέλοιεξ ἐλε ὕαγιε, αηὸ 7; ὁμέ οἱλεγς σέγυς ἐλοῖ7 
οὔἥεες τού λ,ι. Χυ. “7 τυοιτείαἱ εγιέδ) ; 707 ἐλὲ ἄαγ, 1 ἀλέαν, ἐσ ἀατεσῤήίεϊοτες. 
Ζοιε, γι» τυῖΐζῳ, ῥγαν αγομηαῖ ἐλε αἰέαγς 707, οτε» σμζτός. ΟἈΕ, “ 7 }αέ 
τοῦ 7. (ΧυτηΗῦβ επίθιβ [πε ἰειηρ]6.) δλοτυ »αγ λοχίας ἡιαζε γ1Ὲ 
σολ 6 αγρηδηας Τγλαΐ ἐλε φοα φγαγιές 7 τοῦ ἀεοεῤί’ (χε Οκευϑα.) 
ΙΟΝ. “ γλαξ »ιδαρις ἐλὲς γἱααίγερ' σῤέεελ, ἐλέσε ἀαγᾷ τῤῥγατζώϊηρς ογ ἐλὲ 
φοα μέ τυλαΐ ἐς Ἐγεολίλειες᾽ ἀἰατερλξογ 10 γιὲ 7] τοὴἱϊ δ᾽ γ1 αἵ 7} 
οὔῖεε. Υεΐ 7 νιπδέ ἐχῤοσίμίαίε τοΐΐὰ λοις. Ἡγλαέ, γαυΐδλ ἃ γιαϊά, 
ἀγα ἰεαῦε ἀξ εὐλαὶ ἐο ῥεγίσλ᾽ Δαν, γὶν ἰογα, αὐ ἐλοιε αγέ οἰγορ, ἐξ 

τἱγέμοις. ΠΑΡ ειιΐσλ τεέγε, γὲ φοαῖς, 707, ἰατουΐδ5»ηόδς, τυλίε γοτιγφεΐσες 
ἐγαμδοργεσς ἐἦε ἰατὺς ἐλαΐ γὲ λαῦε ηιααδ7 77 γὲ ἐο ἔλεξε τυγολῆρ, 71671 47 
ηποΐ ἡμσίϊν δίαγεδα, τυλο ὁπέ ἐνιΐίαίε γον νεϊφαϊοέγιρς.᾽ 

11. 401, 402. ΤἼε βεαίεποα μὲν... τε ἱπά!σαἴεβ ΠῸ ΤΟγπΊα] ορροϑβί[[οῃ, 
85 ἴῃ [πε ςαβὲ οἵ μὲν... δέ. ὙΠΕ μέν εἰπρΠαβίβεβ πρῶτον, ἀπά σύ τε 
τηθδῃ8 “γοῦ ἴοο ᾿; 8566 [Π 6 ΒΕΓΠΊΓΩΔΤΥ. 

1. 404. Τῆς ρῆγαβε ἀφικέσθαι εἰς μέριμναν νγου]α πιβια!}ν τηθαη “ἴο 
Βεοοπὶς αηχίοιϑ, μαΐ Ποτο ἴῃ6 οοπίοχί 5ῃονδ ἴπαὶ ΟΥδιιθα σϑίειβ ἴο ΠῸΓ 

οὐ βῖαΐα οὗ τηἰπα---ἰ γοῖι Βανα σοτηα δὲ δὴ δηχίουϑ πιοπηθηΐ ᾽ -- ἐς καιρὸν 
μερίμνης. Τῃπ Ο». 2384, αποϊεά θῪ ῬΆ]Εγ, γγε πανε ἴΠ6 σοπιρίοίς ΡὮγαβο, 
ἀφῖξαι δ᾽ αὐτὸς ἐς καιρὸν κακῶν, 

1. 4ο6. ὅπως... συγκραθήσεται, ἱ. 6. “τῃαξ νγε τῆν πᾶνε οὐγ Ἰοίηΐ ἰϑϑαα. 
1. 407. προλαμβάνειν, “Τοτεπί4}1.᾽ ὙτοΡΒοηΐτβ, ἴο ἀνοϊαᾷ σοτηγη {1 Πρ’ 

Βίπηβο], τορ 65 ΟΩ]Ὺ ἰπ ρόΠογαὶ ἴθγηιβ, ᾿οανίηρ [Π6 ἀδία]5 τὸ ῬΒΟΌΡαβ. 
11. 411, 412. συμβόλαια, “ τεϊατίοπϑ᾽ οΥ “ ἀεα!ηρθ,, Ργοροῦῖν ἃ οοτη- 

τηθγοίαὶ ἐχργεββϑίοη (Υ.). Οσευθα στϑα}]ν ταΐειβ ἴο ΠῚ οὐ ἱπίθγοουσβα 
ἢ ῬΒοεθιι5, δας 506 ννῖβηε5 Χαΐμτβ ἴο πἀπάογβίαπα ἴξ οὗ [Π6 οὔεγίηρϑ 
πεν Βαά Τοῃ]οί πεν τας το ἴῃ ροᾶ, γγῃΐο ἢ 586 Ῥταγβ ΠΠΔΥ ΠΟΥ μᾶγς 
ἃ ῬΓΟΒΡότοιι5 ἰϑθιιθ, ΤῊΪβ 15 ἀραίπ δὴ ἰπβίαπος οὐ εἰρωνεία (1, τορ 1.). 
Ἐὸτ μεταπέσοι ἀεποιΐηρ οἰδηρα οἵ ἑοτίπιης, 1,48. γεεέζης ἐαααί, ΟΡ. μετα- 
πίπτοντος δαίμονος Αἴκ. 912. 
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ΤΟΝ. 

- 1.413. προφητεύει (566. οἡ 1]. 369) -- προφήτης ἐστί, ἤδποα ἴῃ6 σεη. 
εοῦ. 

1. 414. τά γ᾽ ἔξω, 1. 6. 5 πρόξενος (1. 3325 η.). 
1. 416. Δελφῶν ἀριστῆς, 1]. 94, 1219. ΕἸΟΠῚ [Π 656 γγΈΓῈ Ποβθη 186 

Ὅσιοι, ἢνα ἴῃ ΠΕΠΊΡΟΙ, ννο δοϊεα ἴῃ τϑριϊατ τοϊαίίοη. 866 Τπἰτοάποίίοη, 
Ῥ. χχν. 

11. 419-421. χρηστήριον πέπτωκε ΡΓΟΡΔΡΙΥ Τηθδη5 “4 νἱοιἑ πὶ μα5 Ῥθθῃ 
5] απ (ορ. ΑὝβο. ,μδηῴφ. 445 πεσεῖν χρηστήρια θεοῖσι), κοινόν τείοττϊ σ᾽ 
ἴο ἃ ΘΘΠΘΙΑΙ βδογίῇοθ οἡ ὑὈεῃ δ] οὗ 411 1ῃ6 νἱβίϊοτβ'υ Ετότὴ {86 ΟἸΏΘἢΒ5 
τῃτι5 οΡίαϊπϑα {ΠπῸ ἄδν νναϑ ἀθοϊατεᾶ ἔανοιγαθ]ε (αἰσίαν), οὐ Οἵ Ποιινῖβθ, ΙῸΥ 
φοηπαταίίοη. Βυΐ Ηφαίῃ τῆὰὺ θῈ τὶρῃϊ ἰπ ἐχρ]αἰηίπρ {{-- Ογασιείμη 
οἰ δἄνθηΐβ οοτωτη πα ἃπίθ (θη ρ]υτη οὐ οἑ,, ἱ. 6. [6 Ρόνγαν οἵ 
σΟΠβα Πρ’ [Π6 ογαο]α Πδ5 [4116 ὈῪ Ἰοΐ. 

Ἰ]..422, 423. ἀμφὶ βωμούς... εὔχου, “ρο τουπᾶ {π6 ΑαἸΐαγβ ῥγαγίηρ. 
Βταηοἢε5 οἵ Ῥὰν ὑγεσα οατγὶ θα ὈΥ ΞΡ] δη5. (ἱκτηρίοις κλάδοισιν ΟΡ, 
Οεώ. 7. 3) ἀπὰ Ἰαϊᾷ ἀροὴ {πὸ δ]ΐατϑ ; βεῆος τλ6 ερίϊμεὶ δαφνηφόρους, 
1 ἀρρ]ϊεὰ ἰο βωμούς. Βαΐ ἰξ τᾶν Ῥδι ἴακεη νυ κλῶνας, 5ἰρηϊ γἱηρ 
ῬΧΆΠΟΙ 5. οἵ 5οῃ]Ὲ Οἴου ἴτε 6, 50 ἢ ἃ5. οἷΐνε, τυγθαι με τυ ῬαῪ ἰθανοβ. 
εὐτέκνους, “ Βοάϊηρ νν6}] [ὁγ οδρτγίηρ ᾽ ((.). 

1. 425. ἔσται τάδε -- (1 ονογν,᾽ Βαϊ 15 αἰϑο ἰηϊθηεᾶ ἴο τείεν. Ῥδοὶς ἴὸ 
ἴμ6 νγογάβ οὗ Χαςηι5 ἴῃ ]. 413. Οτξαβα πον ἴδε ]5 οοηβαεης παΐ ΠΟΥ 
ῬΓΑΥΕΓ 0111 θὲ αηϑυνεσεά. 

1. 426. ἀλλά, ὅτο. (τα]ίε»»1), “αἱ Ἰοαϑὶ γίοτυ ἴο τοίτίθνε [ἢ 8 ψσοηρ Β6 
ΟΠςΒ αἰάᾷ πηϑ,᾿ ΒΥ Ταβίουηρ᾽ ΤΥ Ἰοβὲ οὨ]ά. 

1. 428. ὅσον χρήζει, ὅζο., “νν βαΐονθι ἢθ νν1}1}15 (ἴο σταηι) 1 111 δοοορῖ, 
βίησα ἢς 5 ἃ σοά;, ἀπὰ {Πεγϑίογο πηαβῖεν οὗ [ῃς βἰτπαϊίοῃ. 

11. 421,.432. ἤτοι... γε -- ἢ καί, “ εἰἴπεγ βισεῖυ ((Π6 πιοτὸ ΡῬτοθα]ς 
αἰτοτμαιίνε) οὐ. ἴδ ΤλΔΥ ὄνθὴ ΡῈ ἰδαϊ. ὅζο. ([π6 [6585 Ῥσόθαθ]θ). ΤῊΪ8 
Θομα ἰπαίΐοη 15. οοτήσηοη ἴῃ (ἢ ἀϊαϊοριοβ οἵ Ρ]αΐρ, ψνετο αἰογθοηΐ 
ἄορτεοοβ οἵ ῥγοθαθι τ πᾶνε ἴο ΡῈ οοῃβίοτεᾶ, ἣσ, 1. 6. Π6Γ ῥτοϊθπαϑθα 
Τποπά (1. 3322). 

1. 434. προσήκει γ᾽ οὐδέν, “51:6 15 πο Κίη οὗ τΐης ᾿; Δποῖμοσ ἰηβίαηοα 
οἵ “ ἴτοην ᾽ (1. τοῦ η.). 

11. 428, 426. Τῆς ἀπορραντήρια ννετα Ἰατρα ὈΟΨ]5, τιϑϑᾶ [ου βρυηκ]ησ 
18. ννουβῃρροῖθ ΜΠ νγαῖου τότ {Π6 (βία! ας βργίηρ (]. 95). ΕΓ 
δρόσον, 566 οῃ ]. ού. 

1. 4327. τί πάσχει, “ (αϑκίηρ) ννμαΐῖ ἢα8 οοπὶς ἴο Βΐπι,᾽ ἱ. 6. γΒαΐ Ἠ6 
ΤΊΘαΠ5 ΒΥ Πΐ5 οοπάποϊ. 

Εοτ ἴπ6 {ῃβο]ορν οὗ [86 [0]ονηρ ᾿ἴπ65 ἀπ Ῥάτα]]εῖ ραββαρθθ ἴῃ Οἴου 
ῬΙαγβ, 5ε6 Ἰηἰτοάποξίοη, Ρ. χῖὶν. 11 15 106 νυ]ραγ ογερὰ τμαὶ Ἐατρίἀθ5 
Βοῖα ἰγοαῖβ ψ τ οοπίοιηρί. Ηδιν (Ὠ6 ἀβκ5) οὰπ πιθὴ τοϑθίθηοθ Ῥεΐηρθ 
ἴο ὙγΠοπὰ ΤΠ6Ὺ αἰζθυῖα βαο ἢ οοπάποι ὃ 1 Βα8. θθδθη. ορβοσγοὰ ἴπαὶ τηΐ5 
Ἐχργεϑβίοη οἱ [6] πρὶ 15. Βα]. οοηβίβίθης νυ 1 ἢ (Π6 ὉΠατγαοίογ οὐ Ιθη ἃ5 
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ΝΟΤΕ5. ΣἸΝΕ5 413-455. 

τῆς ἀενοίεα τηϊηϊβίοσ οἵ Αροὶϊο. Ηΐβ οοπῆδεηος Πουγονοσ ἴῃ ἴπ6 ρος 
τὶρῃίθοιιβ ἀθα]πρ' 15 Ὀερὶ πηΐπρ' ἴο θῈ 5ῃακεὴ ὈῪ Οτειβα᾿β βίοτυ, αἀπᾷ 51}}1 
τηοτο ὈΥ͂ ὙΠαΐ 5η6 ἢα5 Ἰεξϊ ἀπιο]ὰ (1. 432). 

1.439. θνήσκοντας, κοο. οἵ ἀΐγεοι ΟΡ]ροί, ἱπϑίθαα οὗ 1Π6 ἀβιιαὶ σϑηϊῖνα 
αἴζοτ ἀμελεῖ. Ορ. Ρ]αίο, “λαεάο, ὑ. οὅ Ὁ ἀμελήσας τὰς αἰτίας. ΤῊΣ 
5816 σΟΠΒίΓι οἴη Οοσατβ νν] ἢ φροντίζειν, κήδεσθαι, ἀπ 5ἰ ΠΉ]ΔΤ ν 05. 

κρατεῖς, “ ἀτί Ξίτοηρ.᾽ Ορ. τῶν κρατούντων 1. 254. 
1. 444. τῷ λόγῳ χρήσομαι, “1 ν»71}}}] ρὰϊ τῆς (ΞΡ ΡοΟΒ64) οαβεβ. 
1. 447. τίνοντες ἀδικίας, " ραγίῃρ ἤπ65 ἴοσυ Ὑοῦτγ υιϊβαθοβ.᾽ 
1. 448. προμηθίας πάρος, “ ἱπ ῥτοίετοπος το, ἱ. 6. “ἴο 186. πορῖεοϊ οὗ 

σαυτίοπ,᾿ ΟΡ. 1]. 485, αἰβδο “7εγαεί. 200 πάρος τοῦ ζῆν. 
1. 450. ὅε6 Οπϊ. Αρρεπάϊχ οὴ ἴμ8 νατίδῃπξ τεδάίηρ καλά. 
11. 452--δορ. (ΗΘΚ. “ Οοηηδ, “ ἐλόγα »εΐγ6, οῤγηρ γγονε ἐλς λεαά.ο 

Ζεις, φοιαίξες οΥ Κων, τρεθαζηρ γγονὲ Οἰγριῤμς γογέλ ἰο δγέλοις γαρε, 
2γοῤΛοίίς φεαΐ Γ᾽ Τλοεόμε (ον ἐλοι ἀγα ἐὰν οἱδίθν, υἱγρίης ἐπυαΐγ ! 
“πὰ γε, 7)εἰῤλταν: »ιατάς, ῥγαν ἐλαΐ δρεολέλεμ᾽ λοιδο δὲ ὀίοσέ τυΐίλ 7γατῦ 
Ζγοσεην Ἡαδῥν ἵΐεν, τυλοσο λα ὶς α ἠΐγις οὗ ΟΠ)» ϑιρ᾽ γε ἰο719᾽ σμοδσσοηΣ 
ὀγίρλέεγισ. Ὁ; ελεἠαγεγε αγὲ ἃ 70} {γι 2 γον ῥεγ τίν ἀραὶ ἃ ἀδγδροθ αραΐγιοΐ 
ἔλε 7,06. 2} εἰν ἐλάαν τυεα ἢ οΥ γογαὶ τῤῥεριίοιε» ἐς ἐλὲ πιεγέμγ 6 ο7 ἀεῖγς 
ἦηι τυδαϊοεξ ὅογη. ὀλογγεα ἐς ἐλὲ εὐτίαϊθος σίαίε; γιαν αὶ τυϑαϊίλ οὗ 
οὔ ο »Ζρρ' δε νεῖ ! 

“Ὁ λακρέ ΟΣ αν ὧν ἐλ Ζονρ Αοοῖς, τυλεγε ον {16 φγ δε), ἰατυλς 
“φίαμγον ἀαερλίεγς ἐλγές ἱγεαα ἐλε αἰαγισε, τυλήϊδέ ἑλοιε, απ, 2ίῤίτιο 
ὧι τὰν εασε, γ»ιαζεεέ γιείραγν, ἐλεγέ, τυλεγε γε ἃ λαῤίῥεδ» τιαΐαΐθγε δαγὲ 
α ῥαόε ἰο “λοεύμς, ἀγα εαϑέ ἠέ γογίλ ἃ 2γὲν ἰο ἐλε ὀέγας ἀγα ὀξαςίς. “5178 
πδε γεΐ λαίά ἐλε τρρεΐονε 97 φοα τυῖ!λ νιογίαὶ γηιαΐαί ὠδοτι ἐγοτυτφα τυΐέλ 
ΟΦ ΟΝ 

ΤῊς ποῖσε ἴθ αραίη αἸγοοηίο (]. 112 η.} 1 (ἢ ἀδιια] νατίαἰίοηβ. [Ι͂Ὶ 
1. 46γ τῆς 56 οἵ τῆ βοϊθιηη αηὰ ἀἰρηϊβοα γηοίοσσης (-- -- -τὸ ἰηδίθαα οὗ 186 
τλογίανεύμς (--ῷ --), ἰ5 ἴῃ δοοογὰ ννἱτὰ 86 νογὰβ κασίγνηται σεμναὶ τοῦ 
Φοίβου. ἴῃ {Ππ6 φοποϊιβίοη οὗ ἴῃς ἐπῳδός, αἱ 1. 503, ἴῃς. τηθῖτς βαβ565 
ἱπίο ἴΠ6 “ ἀοομηγίας᾽ (ὦ | --τ-τῷ | --Ξ ἀπὰ απαρδδβίϊο σγτητη, Ἔχργεββίηρ 
δχοϊζοιηθηξΐ δηα ἱγορί ἀατίοη, 

1]. 452, 433. ὠδίνων, ρσεη. αἰτεῖ ἀνειλείθυιαν. ΤῊΣ τπηραπΐηρ ἰ8 “ Ῥοτῃ 
υἱῖπουϊ αἰὰ οὔ ἴῃς δἰ ῃ-ροάαε85 (Εἰλειθυῖα) ἴῃ ΟὨΙ]Πἀίσι ἢ Ραπρβ,᾽ Ὀδοαῦβο 
Αἴδϑηα νγαβ ποῖ θοόγὴ ἔτοιῃ ἴῃ6 ὑγοσὰρ, Ὀὰΐ βργδηρ, δοοογάϊηρ ἴο (8 
Ἰεροπά, [111] στόν ἔγοτῃ ἴῃ μεδα οἵ Ζευβ. ὙΠΟΓα 18 ΡΟυΠΔΡ5 δὴ δἸ]βίοη, 
ΒΥ οοπίταβί, ἴο (ῃς. δἰτιἢ οὗ ΑΡΟΙ]ο, ἴογ ννῃοβα ποῖμου ἴοἴο τῃς ροάάο5565 

βεπὶ ΕἸ οἰ τ ΐα ἴο αἰὰ Ποῖ ἀεϊίνοσνυ. (λίγη ἰο 7)οΐαγε Αῥοίίο, ο1--ι20.}) 
1. 455. Προμηθεῖ, “Ὀν Ῥτοτηείμοιιβ᾽ Β6]ρ,᾽ ἀαΐ. οἵ της ἀροπῖ. 

λοχευθεῖσαν, “ Ῥτουρῃξς το δἰτίἢ.᾿ Ῥτοιηείμοθιβ νγαβ ἴῃ 6 βοὴ οὗ 186 
Τίϊαη Ιαρεῖι5, Ἰαπετιονίδης, Η 65. ΟΡ. 54. Αροοτγαϊηρ ἴο ἴΠ8 υϑ8] 
δοοουηΐ ἰξ νγὰ5 Ηἐρμδδβίυβ [Ππαΐ οἷονε τῃ6 Βεδὰ οὗ Ζειιβ νυ ἢ δὴ αχ ἀπά 
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7ΤΟΝ. 

1εἰ ουξ Αἴπθπα. ἈΡρο]])οάοσγιβ 1. 3. 6 βαγ9 Προμηθέως, ἢ καθάπερ ἄλλοι 
λέγουσιν, ἩἭἩφαίστου. 

1. 457. ΤΠ6 ροάάεββ οὗ Ψιοίοτυ (Νίκη) ἤθτα ἀρρεδῦβ ἴπ Βδσ ογὶσίπαὶ 
ὉΠαγαοΐθυ ἃ5 ἃ ϑγυἱΠροα σοάάεβ5 (πταμένα, ὅζο.), 45 4150 ἴη Ατ. “Ὁ. 574 
Νίκη πέτεται πτερύγοιν χρυσαῖν. Βαϊ ἴῃ Ἰαίετ {{π|6ὲ5, θη ἰἀοητβοά 
νυ Αἴμοπα (1. 1529), 586. ἰβ ΘΟ ΠΟΠΪΥ ταργεβεηϊεα νυἱτποὰΐ υνΐηρϑβ, ἴο 

ἄἀεποίθ {Π6 Ῥευπιαπεποθ οὗ νυἱοίοσυ βϑεουσεά ἴο Αἴβεπβ. ὙΠεῖα τγαβ 
α 5ἴαϊπε οἵ Νίκη ΓἌπτερος ἴῃ ΠΕΙ ἴθ Ρ]Ὲ οἡ ἴΠ6 Αοτοροὶἕβ (ΝΥ οὐἀβυγοσίῃ, 
““Δλόγις ἀγα Αΐεα, Ῥ. Το). 

Ι. 46ο. ἀγυιάς -- “1Π6 ἴοννπ᾿ οὗ ΤεΙρΐ, γῆθγε ἴποτα τγαθ ἃ ϑΒυπΠ6 ΟΥὉ 

βίαϊτας οὐ Αἴδεπα γογαΐα ἴῃ ἰτοπὶ οἵ [Π6 ἰδ ρ]8. 866 ποίεε οη Αρο]ο 
“φγίειες, 1. τ86. 

1, 461. γᾶς ψ ΙΓ μεσόμφαλος (1]. 5, 223 π.). 
1. 463. χορευομένῳ, “ ἐποϊτοϊοα ὈΚ ἀαποο5.᾽ Ὑηα ραϑβῖνε οοπϑίσγποξίοη 

15 5 ΠΉΠΠῸΓ ἴο {Παΐ ἴῃ “ νἱτρίπίθι5 δαεελαΐία Τιἀοαςπὶ Ταγρεῖα᾽ Ψίγς. Θεογρ. 
2. 487. 

1. 464. κραίνει, “ ἀοσοτηρ] 15865,᾽ ἱ. 6. σῖνεβϑ ογδοὶδθ βισα δηᾶ ἴγθ, Ὁ. 
ἔκρανε 1. 570. 

1. 468. ἱκετεύσατε, ἷ. 6. ἰηξοτοο ἂς ὙΠ γοῦγ Ὀγοΐμεσ, ΡῬΒοθΡαβ, αἵ μἰ5 
Βῃσίηθ. 

1. 470. καθαροῖς, “ οἸεατ,᾽ “ αἰδεποῖ,᾽ ἔτες ἴτοτὰ [Π6 τιϑα] δα ὈΙ στ Υ οὗ 
οταοϊθβ. Ορ. Ατ. Κὲ:2. 631 οὐπώποθ᾽ οὕτω καθαρῶς οὐδενὸς ἠκούσαμεν 
ἐνν λέγοντος. 

1, 472. ἔχει... οἷς ἄν, δς., 11, “1 σοηίαίηπ᾽ ΟΥ̓ “ ἰηνοῖνες᾽ 
(-Ξ τΠετὰ 15) “ἃ 580]14 βοῦγτος οὔ Παρρίπεθβ (ἴπ [6 οαβα οὗ {ῃμοξεθὺ ἴῸγ 
ψΠοπι,᾿ ὅς. ΤὨῊΪβ ομαηροα ἔγοτι ἴῃ 6 ἱπηΡΘΥΒΌΠ8] ἴο [ἴῃ 6 Ῥεύβοπαὶ οοη- 
ϑιγαοίίοη (οἷς ἄν ἴοτ ὅταν) 15. ΥΕΓΥ σΟΙΠΉΙηΟΏ, 6. ». Ζ7ε]. 941 κλέος τόδε 
(ἐστί)... ὅστις, ὃς. ; 72λ. 7. ὁοὅ αἴσχιστον ὅστις, δζς.; ΤΒας, 3. 45 
πολλῆς εὐηθείας [ἐστιν] ὅστις οἴεται, ἰῃϑτεαὰ οὗ εἴ τις. 

1,.474. ἀκίνητον ἀφορμάν, ρΓΟΡΕΙΙΥ ἃ σοΙηπηθσοῖαὶ ἜΧΡΥΘββί ἢ (ῸΓ “ πη- 
αἰβίαγθθα οαρίτα],᾽ ἱ. 6. ὁ ἱποχῃδυβ Ὁ]6. βοῦγοα ᾿᾽ οσ " 50] {ππηὰ οὗ παρρί- 
Π655.᾽ Εὸγ ἀφορμή ἰπ ἴΠ6 56η8ε οἵ “ γσθϑοῖιγοαβ᾽ ἴο ἄγαν ἔγομη, ορ. 7 Ζεώ. 
342, Α͂. ᾿μγ. 236. 

1. 475. καρποτρόφοι, “ γἱεἸ απ {πι|ϊτ᾿ (1. 922) αἱ ἃ ζαΐπτε ἄαν, 5 
ἘΧρΙ αἰποα ἴῃ τΠ6 [ΟἹ] ονν προ 11Π65. 

Ἰ1]..4γ7γ8--.480. διαδέκτορα, “ἱπΠοτηρ᾽ ἔτοτη [αῖ Ποὺ ἴο βοη. ΤῊ πλοῦτος, 
ὈΥ ἃ βοτί οἵ ρεγβοπί βοαίίοῃ, 15 βαϊᾷ ἴο ἱπῃεσὶζ, ἰηβίθαα οἵ ἴο θὲ ἱπῃεγίτθα, 
Α5 Ὦτγ. ψειτα!] οὔβεγνεβ, " ΟΠ] ἄσθη τα ἃ Ἰἰνίπρ γε τη, νϊοἢ ἱπδοτίές 

ἰιθο! ρῥαββίηρ ὁῃ ΒΥ ϑισοοθβίοπ ἴο {πεῖγ ΟΒΙΠἀγεπ᾿β Ομ] άσεη. ἕξοντες 
ΑρΎΘο5 ΨΥ] παῖδες ᾿πρ] 16 ἴῃ νεάνιδες ἧβαι. 

1. 481. ἀλκά τε γάρ, ὅτο., “ἴογ (μῖ5. (186 ρΡοββοββίοη οὐ μ᾽] άγεη) 15 
α ἀείεποο ἴῃ τγοῦ]6.᾽ ΟΡ. "βυρβίἀϊατη σεπογβ "Οῖς. 270 Οἰπεερεο, ΟἿ. ΤΙ, 
ἀηὰ ἴογ [Π6 ΨΈΠΟΓΑΙ ϑθητἰπιοηΐ, 7 ρα οι 127. 3, 5. 
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ΝΌΤΕ5Θ. ΠΙΝΕ5 457--5οο. 

1.484. Εοτ {με τεδάϊηρ ἀλκάν, πη]ΐκεῖγ, [μου ΡῊ μοὶ ἱπηροββὶθ]θ, 5ες 
Οῆϊ. ΑΡρεπάϊχ. 

1. 487. κήδειοι 15 γΑΓΙΟἸΒΙΥ τεπἀεγεᾶ ἡ οπε᾽β οὐνῃ ᾿ (Β.), “ἴτε Βεροϊίεπ᾽ 
(δ), “σαγεία] ᾽ (Ρ. ἀπὰ οἵμετβ). Ετσοσι [Π6 ρτίγηατν βεη8ε οἵ κήδειος, “ἀφατ᾽ 
ΟΥ “ Ῥεϊονεά᾽ (ξεε 1 βχίσοῃ) [ἢ τηθαηΐπρ “σατο ῖι] ἡ 15. ΘαβῚ]Υ ἀετίνεί, 
85 νγῈ}} δ5 ἴγοιὴ [88 οτ ρίηαὶ βθηβε οἵ κῆδος, κήδεσθαι, ἀπ τηαν {Πεγείοσα 

θεὲ 186 τὶρῃξ τεπάθτίηρ μθτθ. Αποίῖμογ ροββίθ]α πηθδηΐηρ ἰ5 " ἀοτηδβίϊο, 
85 Ρτόρδθὶν ἴῃ 7ῤ᾽. 7... 147 κηδείοις οἴκτοις. 

11. 488, 489. Ορ. Αεβοι. ἄφαηι. 728 μέγαν τελεσθέντα φωτὸς ὄλβον, 
τεκνοῦσθαι, μηδ᾽ ἄπαιδα θνήσκειν, ἀπὰ σοπίταβί «41. 882 ζηλῶ δ᾽ ἀγάμους 
ἀτέκνους τε βροτῶν, αἶΞθο 77εα΄. τορο φημὶ βροτῶν οἵτινές εἰσιν πάμπαν 
ἄπειροι μηδ᾽ ἐφύτευσαν παῖδας, προφέρειν εἰς εὐτυχίαν τῶν γειναμένων. 
Τῆς ἀϊετεπος οἵ οἰτοιπηβίδηοεβ παϊαγα! ]ν δοοουηΐβ [Ὁ ἃ ἀϊβεγθμος οἵ 
βϑῃηςτηθηΐ. 

1. 491. ἐχοίμαν, “πιᾶν 1 οἸΐπρ ἴο,᾿ οὐ “ ΒοΙά ἴαϑβι Ῥγ᾽ (Ρ.). 
1. 492, ὅζο. ΕῸΓ ἴΠ6 ἰορορταρῆυ, 566 οἡ 1]. 11- 13. Τῃα ρστοίίο οἵ 

ἈἈρίαυτγοβ, ἀδιρῃίοσ οἵ (βογορβ, αν ἃ ϑῃοτί ἀἰβίαποβ ἴο (Πε βαβιενατγα οὗ 
ἴῃς σανε οἵ Ῥαπ (]. 938). 1 15 πιοπιοποᾶ Ὁ Ηοτγοάοίαβ 8. 53. ἴῃ 
6. 1ο5 Π6 β58γ5 παΐ {Π6 παραὶ παᾶὰ Ῥεθὴ ἀδβάϊοαϊθα ἴοὸ Ῥαὴ "γ ἴῃε 
Αἰπδηΐδηβ θείοσε ἴῃ θαίες οἵ Ματγαίμοῃ, ἴπ σταϊίτπας ἴὸῸσ Ηΐβ βεσνίοθῦ 
ἴο {Π6πὰ. 

1, 493. παραυλίζουσα -- “πεᾶγ ἰο᾽ (αὐλή, “ἀθοᾶς᾽). (ρ. βοὴ πάραυλος 
ϑόορῆ. «41. 892, ὡς πάραυλον οἷκίσῃς Οεώ. (οἱ. 785. 

1. 494. μυχώδεσι, “ [11] οἵ σανετηβ ᾽ (μυχοῖ). 
1. 405. χορούς ἴ5 Ρεδὲ ἴακεπ ἀ5 [Π6 οορμαῖα δοο.,) Γοστηΐηρ' Οὴ6 ποῖΐοη 

ὙΠ στείβουσι, οἵἩ ν᾽ ϊοἢ στάδια 15 (ῃς ἀΐτεοϊ οβ]εοΐ,---- ἰγβα-ἰη-ἄάπος 

ἴμ6 στϑδθη [ϑνεῖβ,᾽ ὁ ἐτὶρ 1ξ ονεσ ἴπ6 στθθὴ Ἰανγπβ᾽ ((.). ΤῊΪβ σοηβίσιοιίοη 
5 ποῖ πποοτηπηοΣι ; 6. Ρ. στένω-μέλος σε Ογ. 1383, βοᾷ-ἄχεα τὸν προδόταν 
οεά. χοῦ. [Οἴμεῖβ ἴακε στάδια ἴῃ ἀρροπίτ[οπ ν ἢ χορούς, “ ἐτεαα (ῃ6 
τῖηρσϑ, υἱζ. [Ὡς σσθθη Ἰενε θ᾽; Ῥαξ [15 τι58 οὐ χορός ἴῃ 1ἴ5 ὈτΙμΪ Εν 6 5θη56 
οὔα “2ίαεε ἴον ἀπποίηρ ᾿ (45 ἴῃ εὐρύχορος, δίς.) 566 πὶ5 ἴο παν θθβὴ ουξ οὗ 
ἄαῖε αἱ (ἢϊ5 {ἰπη68.} 

11. 408, 409. Εοτ 1Π6 ὑνγο ἰεπιρε5. οὔ Αἴθεμα οἡ [88 Αοτορο]ῖβ, 566 
Τηϊγοἀποιίοη, Ρ. χχί, συρίγγων, αἴζετ ὕμνων, ὁ πω ἴο {Π6 Ρὶρε.᾽ ὑπό 
ἀἄεξποίεθϑ ττιβῖοαὶ δοσομηραηϊπηθηξ, 5 ἴῃ 7221. «4. το38 συρίγγων ὑπὸ 
καλαμοεσσᾶν.... ἰαχάν. 80 ὑπὸ τυμπάνων, ὑπὸ σαλπίγγων, ἕο. Ορ. 
αἶδο ὑπὸ λαμπάδων 1]. 1474. αἰόλας, “οἵ νατίεὰ βουπά.᾽ ϑέες αἰόλος ἴῃ 

᾿Ιεχίοοη. 
1. δοο. αὐλίοις, { ρεπυΐπο, τηυβὲ τηθαη “τυβίϊο. ὙΤῊΘ ορίτμεὶ ἰ5 

ἀΡρτορτίαϊε ἴο ἴῃς ροὰ Ῥᾷῃ, 88 νγ6}} ἃ ἴο 1π6 πεὶρῃβουγῃοοά οὗ 1ῃς6 
Αστορο]β ἐπ ῥτἰποϊεῖνα {ἴτθ5. Ἡθγπηδηη τοπάθγβ ἴΐ “ εομοίηρ, θὰΐ (ἢ }5 
Ἰλοκ5 δὐϊμοτῖίγ. [Εοτ τ. Ψειτγα 5 τοηἀοτίπηρ οὗ αὐλίοις ἀπά ῥτοροβεᾷ 
εἰηεηααϊίοη 5ες Οσίϊ. Αρρεπάϊχ.] 
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7ΤΟΝ. 

1. 5ο3. Ταῖς ἵνα νίτῃ ἐξώρισε, ποῖ νὶ τεκοῦσα, «πᾶ 566 ποίε οἱ 

1,6. 
1. ροᾳ. ἐξώρισε, “ οαϑὲ ουἱ.᾽ Ορ. σὺ δ᾽ ἐῤόριζε, “ Ῥαπί5ἢ,᾽ ]ογαεῖ. 257, 

δηα 866 ποίβ οἡ διορίσαι 1. 46. 
Ἰ. ρού. ὕβριν -- «1ῃ6 5Παπιοίι! ἰβϑθ᾽ οὐ Ποῦ τπηΐοπ ἢ ῬΠΟΘΡιΒ, 

“οτορᾶ ἰϑϑὰθ οὔ Ποὺ ψ οί] ννοοϊησ ̓  ((.). Ιὲ 15. [6 αρβίγαος ἴοσγ {π6 
σοποτγεία ποῖη, {κε ἀδίκημα ἴῃ 1. 2325. 

ἐπὶ κερκίσιν τείετβ ἴο {Π6 [4165 το] ἃ νυ 116 νγεανίησ. 866 οἡ ]. τού. 
κερκίσιν 5. ῬΙΌΡΕΙΥ (ῃς “511: (γασἼμ5), Πδτα πϑεα ἴοσ ἴῃ6 Ἰοοῦ ΟΥ 
νγθανίπρ' ῬΓΟσΟ55 σθηθγα γ. ΟΡ. 2766. 363 κερκίσιν τ᾽ ἐφεστάναι. 

Ἰ. ροϑ. θεόθεν... θνατοῖς, Ξο. γενύμενα. ΤῊΘ πιϊδίοτίαποϑ οὗ Ηοσδοοβ 
ἀηα ὙἼ μαβεῖι5 ἀγα ἰπβίδησθϑ ἴο ἴῃ6 ροϊηΐ. 

Ἐίογ ἸῸΝ ἴη ἐγοπξ οἵ {Π6 ἔθ ρ]6, 11. 51ο--5ύϑ, ΤΟΝ, “ἡ ]απαριαταῖς οΥ 
γέμα, ἐς Χμέλτς οὐδ) τυΐϊέλέμ ᾽ Οποκῦβ, “Δοέ γεΐ λας ἀξ )αςϑεα ἐλε 
εοογ5. δε ἀθγὲ 16 εο»γλὲ5. Χυτηῦβ (αἀναποίηρ) “ “71α1], γ1} 5071} 7εἐ 

6 Θηγιόγα!θ ἐλεε. ἸΟΝ. “ αγιεῖς 77} 1εδὲ 7 οἷαν ἐλεε. “γέ ἐΐοιε »ιαΐ 7 
Χυ, τϑίαν ἐὰν γαίλογ 7 707 ἑλοιε αγέ ἱγιαεεα »1} 5071. ΤΟΝ. “ λο σαγς 
σοῦ Χυ. “δοχίας λίγιδοί ὧν λΐς ογακίε.’ ον. “ Ζἄοιε αγί αἰδεεξωδα. 
μέ τυλαΐ φταϊά ἀε7᾽ Χυ. “ 7}λαΐ 6 τυλγνε βγεΐ 7 γιὲ εοηεΐγρ γογίλ 
σλοιαὶ δά »1γ} 5021. 7Παὲ αγέ ἐλοιε, για γιογ16 εἰςε.᾽ ΤΟΝ. “ λο ἐλέει ἐς 
74.) τοΐλεγ 7 Χυ. “7 ε«αρροί ἐδἰϊ. 7) ἀτἀφα γιοΐ ἐλαί. ἸΙἸΟΝ, “ἴααε 
ἥλοις δϑθ7᾽ ἃ ἠατυΐοςς ἰουεῦ᾽ Χὺυ. “λον αρο, ὀέγογέ 7) τυεάαφαί (γεπδα.᾽ 
ον. “ Οαγιεοί λοις 6γὲ πόῖτῦ ἐο “εἰῤλέξ᾽ Χυ. “Οπεῦ, αὐ βαεελπις᾽ 
7εεἰναϊ: ἐλεγε αγεΐα ἐλε γευεί γοιεί τὐΐέλ 7) εἰῤλέαγε γ»παϊαῖς ----᾿ ΤΟΝ. 
ς«7λαέ γιμδσέ λαῦέ ἠέόηι ἐλε {ΐηιθ. διέ ἄστυ εαηιθ 7 ἀϊλεγ 3) Χυ. 
.1 γηεραέγο εγελαπεο. Μη ποτὺ ἀεζηοτυίθαιρε ἐὰν οἵγε, ἐγμσέζρρ' 
“οι ϊος τυογά. ΟΝ. “Δα, την γαίλεγ ! 7:15 αν ---᾿ Χυ, “αίλ 
ὀγομρὴξ ἡιὲ σἰαά,ε55. ΤΟΝ, “Ὁ »ιοΐλδγ, 7. ἐργφ' 10 566 ἐὰν γαεθ; ὀὁμέ 
αἴας, συαἷγε λοῤε! (ΗἩοκῦβ. “ ἤὲ ἴοο τυΐδὰ ἐλέε 7ογ; ὑπέ γᾶν 9.7. 
γξίγέσς αἶδο ἀγα 127 γογαί ἤἄοησε ἐὲ ὀϊεεί !᾽ 

ΤῊς οἤδηρα ἴο ἰτοοπαῖο τπθίγο Ἔχρύοϑβοθ ΠΌΙΤΥ. ἀπα δχοϊζοπηθηΐ. Αἱ 
1. 530 δαοῖ ἰεἰταμπηθίεσ ἴα αἰνίἀθα εΐνγθοπ ἴννο βρθάκεῖβ, ἴῃ βϑεοοπᾶ 
Βα] ίσνοτβο 10] οννῖπρ ααΐ ΚΙ οα τη6 ἢτβί. Ορ. Ογ. 775, 7ῤῆ. 7. 1203, 
721. 41. 1327. ὙὍῆδ 70», 1ξ 115 αβϑδιιθηθά ἀαΐε (425 Β..}) ΡῈ οσοττεοῖ, 15 
ῬοΙΒαρ5 [Π6 δατ]θβί ραν ἴῃ ν ΐο ἢ ΕσΙ ρ 465 τι565 1815 πηδίγο. 

1. ρῖο. κρηπῖδας, “ 5[6 ρ5 ̓ ΟΥ “ Ρ]αίἊογπι᾽ οἱ ἴῃς αἰΐασ. 8666 οἡ ]. 38, 
1. 517. ἡ γὰρ ἀρχή, ὅζα. ἰπ τοίδτεποθ ἴο ἴΠ6 ννοτὰ χαῖρε. 
1. 518, σὺ δ᾽ εὖ φρόνει, ὅτο,, “ἄο γοι ΚΕΘΡ γΟΌΓ 56 η865 (6 οα]πι), ἀπᾶ 

τ 11 ῬῈ νγ6 11 νὴ Ῥοῖὴ οὗ 5. ὙΠ ΡῬῆγαβε δύ᾽ ὄντε 5εθῖὴβ ἴο δὲ 
οΟἸ]οαυΐαὶ. 

1. 520. μέν ἰπ δη ἱπίοσιοραίνε ϑεπίθεποα Ξε "δᾶ γοι γεαλγ ἴῃ ὙΟῸΓ 
τῖσαι τηϊπα 3᾽ παρ] γίηρ “1 Πορα γοῦ τα. Ῥδὶδθὺ οἰΐεβ κ. 146 ἐλπὶς 
μὲν οὐκέτ᾽ ἐστί; “15 ἴῃετα τϑα]ν πὸ Βορεϑ᾽ (ρ. 2224. 676 θέμις μὲν 
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ΔΝΌΤΕΘ. ΠΙΝῈ5 5053--542. 

ἡμᾶς χρησμὸν εἰδέναι θεοῦ ; -- ΚἸ {τι νγα ΠΊΔῪ Ιοάστη ψηαὶ {Π6΄ σοῦ 5 
Ὑ11] 15.᾽ 

βλάβη ἱπάϊςαίε5. πιβάηθθβ ἱπΗϊοϊεα ΡῪ δὴ οἥεπαεα ἀεϊτγ, ἀοοοταϊηρ 
ἴο [6 Ῥτόνεγρ (δέδιε αἴδμς σπεἰξ ῥεγαεγε ῥγίμς οἰδημογέαέ. 

]. 521. εἰ φιλεῖν ἐφίεμαι, 1. 6. τὴν παΐιτα] γθατηΐϊηρ᾽ [ΟΣ ΟΠ6 50 ἄξδγ ἴο 
Τὴ8 15 ευϊάδεποα οἵ τὴν βαῃϊίυ. 

1. 522. Οοπιρασα ἴΠ6 βοθπα ἰπ 771. 7. 708, ὑεσα Οτεβίεβ οὔΐετβ ἴὸ 
ΘΙ ταΟΘ {Π6 Ρῥτιθβίεββ, ΗΪ5 βἰβίεσ, θαΐ 15 ὑγαγηθα οὔ ΡῪ ἴπ6 ΟΒοσιβ. 

1. 523. οὐ ῥυσιάζω -- “1 πὶ πο τοῦρεγ᾽ (Β.). Οτίρίπα!γ ῥύσιον 
τηθαπΐ βοῃηθίῃϊηρ βεϊζεα 45 ἃ ρἰθᾶρε οἵ ββουτΥ (θα 1,θχίοοη). Ορ. 
Α6βοῃ. «ϑμεῴῥ. γοϑ ῥυσίων ἐφάπτορες. ΤῊδ μαββῖνε ῥυσιάζομαι οσοιτβ ἴῃ 
1]. τ4ο6. 

1. 524. τόξα, “δτῃτουβ᾽ (ππιβιιαὶ 56η56). [{ οἴϊδεῃ πιθᾶπβ “ Ῥον ἀπά 
ΔΙΤΟΥΒ ᾿ ΟΟἸ]εοἰΐνεϊγ. 

1. 525. ὡς τί, 55. θέλων, “ΜΙ νυ μαΐ ἱπίθπί.᾽ γνωρίσας, ὅτο., “ὙΠΟ Π 
ἴπουι τηακοβὶ δοαυαϊπίαηος ὑἱ ἢ} ἢ ἀξατεβϑί. Νοῖ “ τεοορπίβεβδι ̓; [8 
ἀναγνώρισις φοτηθ5 Ἰαἴοτ (1. 561). 

1. 526. ἀμοίρους. ΕὸῸτ τηδηπβοτῖρί τεδαϊηρ ἀμούσους 566 Οτῖξ. Αρρεπαϊκ. 
1. 527. Ἰῃ πίμπρη ἴῃθτα 18 δῇ δ] βίο ἴο [Π6 ἀτίν οὗ ἃ 59η ἴο ρογίουπι 

ΌΠΕΓΙΑ] τἰΐαϑ οσ Εἰ5 ρατσεηΐ (Υ.). 
1. 528. ποῦ, “ἴπ ψγηαΐ υνῖβε 2᾽ Ἴχργοββίησ δ ἱπάϊσπαπι ἄθηΐα] τ “ γοῖέ 

ΤΩΥ δίμογ ᾽ Ορ. “7έγαεί. 2600 ποῦ ταῦτα καλῶς ἂν εἴη ; 10. 510 ποῦ τάδ᾽ 
ἐν χρηστοῖς πρέπει ; 

1. 529. τρέχων ὃ μῦθος, “1ῃς6 οὐττοηΐ οὗἁὨ τὴν ἰα]θ,᾽ 1. δ. γοῖι νν1]] Ἰδαγῃ 
811 αϑ' τὴν ἴα]α ργοοθθᾶβ. τἀμά, “Τὴῦ τηδαηΐηρ. Νοίε πε ἀσαθ]ς ἄν, 
ΤῊΣ ἢτβὲ ἄν ρίνεϑβ νγατηΐηρ {παΐ ἴῃ6 βεηΐθηος 15 ἴο θ6 σοπαϊτίοηδὶ, δὰ 
αἶθο ἐπιρἢαβίβοβ (ἢς ρῥτγεοθάϊηρ ννοστὰβ (τρέχων, ὅτο.). Ορ. “712. 480 
ἢ τἄρ᾽ ἂν ὀψέ γ᾽ ἄνδρες ἐξεύροιεν ἄν : ϑορἢ. “17:1. ὅϑο οὐκ ἂν γυναικῶν 
ἥσσονες καλοίμεθ᾽ ἄν. 

1. 520. καὶ τί, 866 οη 1]. 293, 318. 
1. 532. Ορ. .52. γράγι 5. 31 ΧἼΓ1 θδασ ννἱἔπεβϑβ οὗ τηυβὶ δ᾽ ὅζο, ; 450 

8, 18. 
ΓῊΣ τὸν συναντήσαντα -- ὅστις συναντήσειε (1. 787), φεΐῖ οὐυΐανι 

τεγιςσεί. Ορ. ]λοῦϑι. 400 ἃ μὴ κυρήσας. 
1. 525. ἐξιόντι, ὅζο. ὅεε 1. 662. 
1. 526. συμφορᾶς, ἱπ 4 πειΐγα! 56η856, θὰξ ἱπο]πίπα ἴο τὴε ἰάδα οὗ 

τοϊβομδποῦ--- νμαὶ μου λαξῥέγε το Ἀἷπὶ᾽ Βαϊ αἴοσ {π6 σεοορῃϊ τοι 
(.. 587) Ιοη τερβαΐβ ἴῃς υγογὰ υνἱτἢ ἃ ἀν ῦγα Ὁ]6 βἰρηϊβοδίίοη. 

1. 537. δῶρον. Ορ. 1]. 69, γο δώσει γάρ, ὅζς. ΑΒ Ιοῃ νγᾶβ ΠΟῪ ἴῃ 
Ῥτορετ οὐ ῬΒόοθθιβ, ῃἷ5 τοβιογαίϊίοη νου] ΡῈ ἃ " βῖ τ᾿ οὐ {πὸ ρατί οὐ [ῃ 
βοᾷ, Ἔνεὴ [Βουρ ἢ ἢς ὑγογθ, 85 Χαςμι5. θο] θνε5 Βΐτη ἴο 6, Ἀΐ5. οὐγῃ 80ῃ. 
Ἐοτ ἴῃ τηδηιυβοτῖρι τεδάϊηρ ἄλλως 5ες Οτῖι. ΑΡρεπάϊχ. 

Ἰ. 542. 1Ἰοπ᾿β φιοβίϊοη ἴ5 οὗ οοῦγβα ἱγοιΐοαὶ ; 50 ῬΟββίθ]ν 18 [88 ΤΕΡῚῪ οὗ 
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ΤΟΝ. 

Χαῖμι5. Βαϊ ἰ 5 Ῥθυπα 5. ποὺς ἴῃ Καορίηρ ἰὴ [Π6 σΠαγδοῖοσ οἵ {(Π6 
ἸηΔ ἢ ἴο ΘΈΡΡοΟΘ6 {παΐ δ ππάαογϑίαπβ [Π6 τουηατὶς ΠΠΈΘΥΑΠ]Ὺ ἀηᾶ σῖνο5 1 
ἃ [οὐγηα] ἀοηϊα], 

Ἰ. 545. τοῦ νέου -- νεότητος, ἃ5 πη ““παγ. 183 κακόν γε θνητοῖς τὸ 
νέον. 

]. 546. οὐ... πω, "πονοῖν γεΐ,᾽ τηθαῃϊηρ " ποΐ δἵ 411. ῬαΙΪΘΥῪ σοΠΊρατο5 
ϑόορῃ. Οδά. 7΄. τορ οὐ γὰρ εἰσεῖδόν γέ πω - “1 πονεῖ δανν Εἰτη.᾽ 

1. 547. ἐκεῖ, “ γοπάοτ, ἱ. 6. αἱ Αἰπθπβ οὐ ΟΠ] οΪ5. 
Ἰ, ρ40. ἐλθών, ο'ηρ. Ῥεοαιθο ἀφικόμεσθα ἀφηοίο5. Οπ6 ῬΘΙΒΟῚ ΟἾΪΥ. 

Οὐ. 1. 1251. ἀπαιολᾷ, “ Ριι.22165 τη6. ΤῊς ἀοτϊναϊΐοη 5. πηοοτίαίΐη ; 
ῬοΙπαρ5 ἔγοιῃ αἰόλος ἴῃ {Π6 5θη86 οἵ “βῃϊπίηρ. 

Ἰ. 550. φανάς, “ΚοτοὨ]ΠΠρὶι πιγβίουϊθϑ,᾿ οοἸ υγαϊθα Ργ Βασομαπα]δ (1]. γιύ, 
1126). Ἴπο ννουθηρ οὐ {π6 Τ)οΙρΡμΐαη. ΑΡΟΪ]Ο νγαρ Ἰαϊίουυ σοηποοίθα 
νντἢ τπαὶ οἵ Βδοομιθ. Τὴ “ακίλ. 296. Τοϊγοϑίαβ ὑγρά ϊοῖβ (5. πηΐοη --- 
ἔτ᾽ αὐτὸν (ΤΟϊομ 515) ὄψει κἀπὶ Δελφίσιν πέτραις πηδῶντα, ὅζο.; ὁ 
νοὶ Μτ. ϑαπᾶγθ Οὔβονοθ ἴῃ ἢϊ5 ποίθ: “ὙἼΠ18. δἰ] αποθ. οἵ {6 οἱά 
Ἰοτίαμ νγουβ]ρ οὐ ΑΡΟΪ]Ο νυν ἢ {Π6 πλοῦς γροθμεγ ἱπηροτίθα οὐἱτ οἵ 
ἸοΙοη γϑι8 νγ85 {Υρ᾽ Πρα ἴῃ [Π 6 ἀδϑίρηῃ οἡ ἴΠ6 ἴνγο ῥεαϊηθηῖ5 οἵ {ΠῸ Τ)εἸρΒΐς 
τοι ρ]ο᾿ (νοτΘ ΔΡΟΙ]Ο ἀπα Ααϊθυηΐθ ἀγα τορτοβθηςθα ἴῃ οοπμ]πποίίοη Ί 1 
1) 1 ΟΠ 5118). 

Ἰ. ρ51. Τ|ιῈ πρόξενοι (1. 1030) Ὑγ6ΓΘ τορι] οὔ οία]5 αἱ ΤΙ Ρΐ, νῃοθ6 
ἅπιν ἰξ ννὰ5 ἴο Ἰοάρε αηᾶ θηϊογίαίϊη νἱβίϊοσβ. 8668 αἴθὸ οἡ ]. 335. ἔν τοῦ, 
εἴη ἴπ Ποῖθε οἵ οπθ,᾿ ννἱτἢ (Π6 πιϑιια] ο]]ρθα οἵ οἴκῳ. κατέσχες, “" ἀἰά 
γοῦ Ἰοᾶρο, 

Ἰ. 552. ἐθιάσευσε, “ἱπιτοάποορα᾿ το {Ππ6ὶγ σΟΙΉΡαην (θίασος). 80. θια- 
σεύειν -- “Ἰηϊτϊαίο, Μδαςελι. 370. 

]. 553. πρός, “ ἱπίοηξ προ (Β.), οὐ " ἀθνοϊοα {ο,᾿ 
1. 554. τοῦτ᾽ ἐκεῖνο, ὅζο,, 11. {παῖ ᾽5 Ἰδὲ 1, [ῃς6 οσοαβίοη οἵ τιν Ῥεΐπσ 

Ῥεροίίοη. Του τμ6 Ῥῆγαβθα ορ. 176]. 632, 77ε(. οϑ τόδ᾽ ἐκεῖνο, αἰδο γα, 
«1. 4. 675. “πος {Ππ|4, ρογῆλδηα, Γαϊτ.᾽ ἐξηῦρεν, εἰ γ ὁ Πα Ὀγουρλς τ 
τὸ Ἰίρμε᾽ (1π6 οοσσαβίοη), ΟΥ̓ “Πὰ5 ἀἰβοογοτθὰ 2λεέ," 80, σε, ὙἈΪΟΙ. Βοπ8 
Μ85. ἰηδοσὶ εογ γα 16 {7147}. 

1. 555. ἔκβολον, “ σαβί-Οὔ ργόρθηγ. ΟΡ. ῥῖψαι, δις., 1, 48. ΟΝ 
Ῥλού»ε. 804. Οφαῖριϑ 15 Τόσο βρέφος ἔκβολον οἴκων, 

1. 556. τὸ δοῦλον, “{π6 Ὀταπα οἵ 56γνῖ]ς Ὀἰτιἢ,᾽ Ῥοΐὰ ἢΐ5 Ρασθηΐβ Βοίης 
{τος θογη, ὍΠ6 νγοιῆθη ἡνῆ0 ἰοοὶς ματί ἴπ ἴΠ 6 θαοομῖο τονε ]θ, ΠΟΥΤΟΨΟΓ 
ἀἰδγορυίαθ]ο, σου] ποῖ θὲ 5]ανϑβ. 

Ἰ. 558. νῦν δρᾷ, ὅζο., “ΠΟΝ γοῖι 566 τΐηρ5 πη {πεῖν ῬτΌΡοΣ Ἰίρμι, 
γοίουτίηρ ἴο 1. 528, γγμοτγο Τοη Παὰ βαἰὰ ποῦ δέ μοι πατὴρ σύ; 

Ἰ. ρΡρ9. Χυϊμι ννὰ5 ἀθβοοπηἀοα ἴτοπι Ζειιδ [τοι] Δ ΘΟ τ5 (1]. 63, 292) ; 
Ῥαΐ τπετὸ 15. δῇ “ ἰγοηΐοα] Αἰ]πϑίου τὸ ΑΡΟΙ]Ο, ῈῸ νγὰθ. αἶθὸ ἃ βοὴ οἵ 
Ζευϑ. 

], ρύο. οἵ μ᾽ ἔφυσαν, το[ογτίηρ ἴο ΧΟ 5. ΟὨΪγ, θὰ [Π6 ΡΊΈτα] ἰη ἀσαίοδ 

22 



ΝΌΤΕΞ. ΖΙΝῈ5 545-572. 

(86 ᾿σϑθῆθγαὶ ποίΐοπ οὗ ρατεπίαρε -- " 5 ΓΟΪΥ 50Π5 ΠΊΔΥ͂ δ Ῥγαςθ {πεῖγ 

Ραγεπίϑ,᾽ {ῃεγείουε 1 πιαὺ δια θγαςα {Πεα. σρ. “ει. 403 χάλα τοκεῦσιν -- 

μητρί. 
1. 561. Εοτγ {Π6 “ πῃομπιθηΐατυ ᾿ δοτὶβὶ ἐδεξάμην 566 οη 1. 5308, α͵50 1614. 
1. 562. ἡμέρα, 5.5. χαιρέτω, "Ὀ6 ΒΑΡΡΥ ἴοτ τι5. Βαΐ Χαΐπι5 ΗΠίβΠ 65 

[86 Ξεπίεπος αἰ εσεπί]γ. 
Ἰ. 563. πότ᾽ ἄρα 5 ΡΙΟΡΑΡΙΥ ἃ 5ἰγεπρί πεηθα ὄχργαβδίοη ἴογ [Π 6 πιβιια] 

πότ᾽ ἄρα -- “νιῆεη, Ο τυλέ7ι,᾽ ἱ. 6. “ψῃεη, 1 [αΐπ σου] Κπον. Βαΐ Ηε- 

ἸΏΔΠΠ οΟπδίἄθτβ ἴἴ ἴο ἱπγοῖνε ἃ ἄοαθ]ς αιρβίϊοη (1) “58.411 1 566 ̓ (2) 
ΚὙΒεπ 5Π4}} 1 5ε6 ̓ Ὁρ. "ῥά. 7:. 472 τίς ἄρα μήτηρ ἡ τεκοῦσ᾽ ὑμᾶς ποτε; 
1 569-675. Χυτηῦϑ. “2[ἔὅ6ν τονε, 7 λαῦὺδ γομγια ἐλεε, απαὶ ριεέμαϊ 790} 

ἧς σμγς. Ζεγελαριες ὧν ῥαΐζόγες ἐλοιε σλαϊέ ρα ἐὰν νιοΐλεγ αἷδο. δπΐ 
εοη:6 τυῖίλ γεξ ἐο Αἐλε,ς, τυλέγε ἃ γαέλεγ᾽» τυεαϊέλ αγια γογαϊέν ατυαΐέ ἐλεε. 
ἤλαΐ, αγέ οἰϊενι  Ηὰν ἐλέδο ἐοτυγιεαςέ ἰοοῖς αγια ἐλαΐ φίοονιν τη 767γ1 7" 
ΙΟΝ. “Δ αίλεν», 7 φγεσέ γι») 7ογέμ,; γεΐ ἀξαγ ἐλε ἐλοιρηίς ἐλαΐ αγίδε 
τυϊληγι μι6. Αἐλέρ, ἐλὲν βὰν, ἐς α εἷξν ἐραίζρεγιοις για ῥγομαῖ τοϊδλαί. 
7Ζαξλον σλαΐ 7 ρο, ἐλε ὀασίαγαί τογ1 977 αγὲ αἰζέγι οἦγε. Δἴστυ ἐλτς καλὲ 
7 ἐλγέίωε, λαϊεά για] σεογη δαὶ ὧν αἰϊ, ὀαγγειΐ γγοὲ σέαέε οὔῆεθς, αὶ πο-ημαγΣ 
σοι} οδμεῖ ἐλίρρε αγὲ τυογιέ 9 ὅδ. Λίεχέ, ἐὰν τουΐγξ τὐὴ!ἱ γερέΐν αὐλονγ 
γ16, αὶ σέγαγιρε 71 λ67 ἀοιδε ; ἐλ αϊεος λόγεοζ,, ὀελοία γι γιὲ λογιοιγεα ας 
ἐὰν ελϊα. εσίάες, 7 ἐν ἀδγ, »ὲν γαίλον, ἐλε λείγίοδς φιίδδγι, οΥ γούϊε 
αριεεσέγγ. 7114 ομίπυαγα ἐλστὺ ὁ τυεα δ ἐς γαΐγ, ὀπεέ γεῖξενγ ἱεγὰς τοϊέλέι. 
“Βείίογ ἐλς ῥίαζε νεαγς ἀαῤῥίνεος ἐλάαν α ἀδεῤοί᾽ς {7 οὗ ἐεγγογ. “411 
ἐλίς, σαγεσέ λοῖε, τυεαϊίλ ομἐτυεῖσης ἢ αν, γαΐλεν οέ γιοάεγαίε μιδαηιΣ 
δὲ νει, τυϊίλοιεί αὔιγιογ. Αἴεγὲ λαυε 7 ἐαξε ἀγα ἰδέξιεγο γιοσέ ὀϊδεί, στυέοί 
εογεϑεγ.56 τυΐέλ φοαῖς αγιαὶ γιόγι, ἃ ἐγ εὐ67. ἐγιγιοεονεέ αγιαἱ 7ογοιες {γι (4 ῥοϊίο᾽ ς 
σεγοΐτε. 7 λές {7 7] εοιεγεέ δοίέεγ, ἐλαγι ἐλ οὐδόν; [θέ τέ σἽ111 δὲ νεΐρδ.᾽ 

Χυύτηῦβ. "Δ σαι μσ »ιογδ, ὀμεέ ἰεαγήε ἐο ἄποτυ {ἐὰν 7ογέμγιθ. Μἤέγε, 

τυλδγε 7. 7ομιά ἐἄεο, τοῦ! 7 εοἰεύγαίε ἐὰν ὀϊγέλιγεασέ; ῥγ»έσεμέϊν ἑοῖς «λα 

οἱοῖξ Αἰλόγις, ας γ1}» ριμεσί, γιοί ἂς 7.1} δογι. 7 πες σλαϊὶ νὰν τυΐγξ, ἐλόοτερῦι 

εὐτίαϊεσς, ποί δ φγέευεα; ἐΐγιδ γιαγ τυΐγ ἀδ7γ ἐσ ργαγιί τὐλαΐ 7) ἀδξεΐγε. 

Ο7ονι σμαϊ λδριεεγογέλ δὲ ἐὰν παγιθ. Ἅοτυ ῥά ἐὰν γγἱδηιαῖς ἐο ἐλ6 δαγιψιοί 

αγια ταν 7αγετυεί!. (Τὸ [86 ΟἨΟΚῦ5) ΥῈ τυονρόηι, ἀδεῤ ἐλές σέσγεί 7 0)» 

νιν τυΐγξ, ον: ῥαΐ οὕ ἀεαίλ. ΙΟΝ. “7 30 αὐ τὰν ὀϊααέμρ'; ὀμέ ογι ἐλέη 

γεέ γεριαΐγ5, ἐο παῖ γτη.»}) γιοίλεγ; εἶδε δε ον νιὲ ἐς τιοεσ. γονὴ 

μάθης ριαγ σλὲ φγοῦε εἰδεεογιαίρα, 9 φίνε τηι6 ἐλ “ηεεηα»"ς ῥγέστίεσε οὐ 

φφεεεῖ, τυλίολ α τέγαηρ 67, εαγιγιοί εἰαΐνι. 
1. 5γο. ὀρθῶς ἔκρανε, “ Ὀτοιρηξ πιαιίοιβ ἴο ἃ τίρῃης ἴϑδις,᾽ ἱ, 6. μαῖῃ 

ΡΙΒΙΠεα ἰβ ὁσαοῖα ΒΥ Ὀτϊηρίπρ τ5. Τοροίμεσ (1. 464 η.). καί, δός.» [5 

ἘΧρ  απαΐογυ. ᾿ 
1. 572. ὅ αῃὰ τοῦτο, [ΠοιιρῊ αἀἄνεγθίαὶ, ἀγα υἱγί 8} δορυβαινεϑ οὔ ἴδ 

οδήεοῖ; ἧξας (1. 328 π.} ἐχρτεβϑίηρ δαρον ἀδβῖτε, ἀπά ἐμὲ ἔχει πόθος 

δοίην ἐααϊναϊοηΐ ἴο ποθῶ. 
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ΤΟΝ. 

Ἰ, 575. Χρόνῳ δόντες, 111. “1 νς ἀο] νον [Π6 ππαίζου ἱπίο τῃ6 Παπᾶ5 οἵ 
{ἰπηο,᾿ ἱ. 6, “ἴχυϑὲ το τἰπηο ἡ (Ὸγ (ῃς ἴθθιθ, Οὐρ. ἡδονῇ δούς Τλοεμ. 21 
“ ρίνίηρ (Πἰπλ56 1 τ|0} το Ρ]δαβαγο, 

Ἰ, 5γ6, ἀλητείαν, ποῖ “ναρταπογ,᾿ Ὀὰϊ ὁ ΠοΙηΟἸοθ5᾽ ΟΥ̓Δ θα βῃ ἃ κίαῖο,᾽ 
50 ἴῃ 1, τοϑο {π6 ΟἸΠοσιιβ 64115 Ιϑὴ Φοίβειος ἀλάτας, 

11, 570, 580. οὐδὲ θάτερον, ὅζο., 11,“ γοῖι 58.4}1 ποί Ὅς σα] θᾶ θαβ6- 
Ῥοτη ἀπ ῬΟΟΙ ἃ8. νν6]}], Ῥδοᾶῦθο οὐ γοιγ Ἰαρθουτίηρ ἀπᾶςγ οης οἵ ἴδμο86 
ἴννο ἀἰθαἀναηπίαροθ,᾽ νῖζ, [Π6 ἰοτιήθσ ΧαΠι5. 15. Βοιπᾶ ἴο δαπιῖξ {παΐ, 50 
Ἰοπρ α5 16 τηοίμοῦ τοιηαἰϊποα πα ἰβοονοτοῦ, Τοη 5. ἴῃ (αοἱ Πα Ὁ ]6 τὸ {86 
ἱπιρυςαιίου οἵ δυσγένεια ; Ὅὺπι ἢς θα γ5 (Πς ῥγοϑίίρο οἱ τὐεαϊιλ νν1}}1 ππαῖκα 
τῆς Αιποπίαηθ. οοπάοης (Πἷ5. ἀοίδοι, αηα ο4}1 ΐπι εὐγενής 8 νγ6}Π ἃ5 
πλούσιος. ἴοῃ, Πονγενοῦ, ἴῃ ἰδ ΤΟΡῚΥ ἴαϊκε5. ποίΐοθ. οὐἱν οὐ (ἢς ἄΐδρταος 
αἰταοΠ ηρ το [ιΐ5 δέγηλ, αἀάϊπρ ἃ δοοοηα ἀἰβαμα! Ποαίίοη, νϑ πίον Χ αι Ππ5 
παὰ ποῖ {πουρ θῖν 1 νγοσίἢ νυ} ]6 τὸ τηθηκίοη (1. 501 ",}, Εὸγ τς ροπογαὶ 
5685 οἵ νοσεῖν Πα] νόσος 866 ποίθ5. οἡ 1], 320, 204, 

1, ρ81, βίου, Ἐοτγ τηθαπίπρ 566 1, 220 ἢ, 
Ἰ, ρ82. βαλὼν ἔχειβ, “ΚΕΟΡ γοῦν ἐγο9 ἤχοᾶ, Ορ, 1, ὁ15, 2ακελ, 53 

εἶδος θνητὸν ἀλλάξας ἔχω -- “(1 Πᾶνα αϑϑιιπιο ἀηᾶ 511] ννφασ ἃ τηοτίαὶ 
5παρε᾽; ϑορΡἢ. ““π|,.22 ἀτιμάσας ἔχει, “ ΒΟ] 5 ἴῃ ἀἰδῃοποιτ,ἢ 

1, 583. εἰς φροντίδας ἀπῆλθες, “ αὐ΄ΊῪ ἀΡδου οα ἴῃ (πουρὮι,᾽ 
11, 585, 586. ῬΊ]αίο, δε. Ρ. 602 Οὐ, ἐπιρίογβ ἃ 5ἰ πη αν ΠΠυδίγαϊίοη, 

ταὐτόν που ἡμῖν μέγεθος ἐγγύθεν τε καὶ πόρρωθεν διὰ τῆς ὄψεως οὖκ ἴσον 
φαίνεται. Ορ, αἷ5οὸ Ἴπυς, 6. 11,4. τὰ γὰρ διὰ πλείστου (νἱεννεᾶ ἔγοτα 
ἃ αἰδίαπο6) πάντες ἴσμεν θαυμαζόμενα. 

1. 5ρ87. συμφοράν. τ οἰαημο οἵ τηδαπίηρ 566 οἱἷ 1, 536. 
1, 588, ὧν... πέρυ --- περὶ τούτων ἃ γιγνώσκω, "οοποοτηΐηρ' {Π6 πηαίτοτβ 

ν ΠΙΟΒ 1 ατὴ ἀοιογπιί πίη, μθαν (ναὶ 1 Πανο το 84γ). 86 Ο, 4. 
1], 580, 5900. ον ἴπ6 Αἰποπίαπ αὐτοχθονία 5866. οἡ 1, 29, ἀπᾶ (ρ, 

“γεελέλεμς (ταρταθη) πόλιν... ἡ πρῶτα μὲν λεὼς οὐκ ἐπακτὸς ἄλλοθεν, 
Αὐτόχθονες δ' ἔφυμεν. οὐκ ἐπείσακτον γένος, “πὸ ἱτηροτίοα ταος᾿᾽ (Ρ.). 
ΤῊς {Ο]]ονν πη ρ 15. ἃ ατηοι5 ἀοβοτριΐνε ραβθαρο, Ὀεατίηρ οὐ (ῃς 5ίαίε οἵ 
Ῥο]Ιτῖοα] Ῥαγίίοβ. αἱ ΑἸμεηθ πα τῆς δα] οῦθυ υν ἢ ἡν αἰ οι αἰΐθαθ υγεσα 
παίαυγα!!ν τοραγά θα {Πποῖς, 8.6. Τηϊγοάαοίίοη, Ρ. χυ]!, 

1, 591. εἰσπεσοῦμαι, “ ἱπίγιιάς,᾽ 11,“ ἄτορ προη {πο πη,᾿ δ5. ἴξ γετο, ὑἢ- 
Ἰην [64 (1, 6ο7). Ἰοη, ὈῪ νγᾶγ οἵ τερατίες ἴὸ ψν παῖ Χυΐπιθ μα βαἰᾷ ἴπ 
1. 570, ταθη! θη 9. ὁ δυο αἰθαἀναπίαροβ,, τς οπς Πΐ8. Ραβίαταγ, (ῃς. οἴπατ, 
ποῖ ρονοτίγ, θαὰξ ἷ5 ΓΈ που 5 οννη Τοτεῖρηι ἀθβοοηΐ, 

Ἰ], ρ03, ρ04. ἀσθενής, “ πηϑιρροτίεα,᾽; ὁ μηδὲν ὦν, ὅζο, (οοτγγοοιίοη οἵ 
᾿πηροτίοοι Μ55,; 5ες. Οὐίξ, Αρροπάϊχ), “τῆς ποροᾶν απὰ πὲ βοῃ οὗ 
ποΡοῦί 65. Ορ, ΒορΆ, “417. 1221 ὅτ' οὐδὲν ὧν τοῦ μηδὲν ἀντέστης ὕπερ, 
ΤΓ δὴν ἀϊδεϊποίίοπ οαη Ὅς ἄγανγη ἰπ {Π656 ραβδαροβ Ὀοίννθθη μηδέν απᾶ 
οὐδέν, {π6 ΤΟΥΠΠΟΥ 5Που]ἃ τοίογ το (ς ορίπίοη οἵ [Π6 βρθαίκοσ, "πα ὙΠῸ ἰ5 
ὧς ποιβίηρ,᾿ τὰς Ἰαίίον ἰο ἃ [οἱ, “δ αοίια] ποροάγ, θὰξ εἰῖ5 αἰ οτοπος ἰ5 
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ΝΟΤΕΒ. ΣΙΝΕῈΞ5 575-604. 

οἴϊεη αἰξτεραγάθα, [{ πιὰὺ θὲ ουβεγνθᾶ {παὶ ἴῃ6 [τες [οτπβ οἵ Ἔχρυεβ- 
βίου, ὁ μηδέν, τὸ μηδέν, Δῃηὰ ὁ μηδείς 41}1] οὐοιν. κεκλήσομαι, τπ6 ἔαϊ. 
Ρετί. ἀδηοΐδθθ Ῥειτηδηθηοε -- ὁ ΤΩΥ ΠᾶΤη6 5Π8]] Ρε. 

Ἰ, 505. πρῶτον.... ζυγόν, “Πγϑί ταηκ,᾽ ρῥγορεεῖν ἰῃς ἤτϑε Ῥθποὴ οὗ τουνοῖβ 
ἴῃ ἃ τπγεταθ. ΤῊ τηδξαρ Ποῦ ἰ8 Θοπηπιοη. Ραϊθὺ «μιοίες ΑἍβοῇ. κε 505 
σὺ ταῦτα φωνεῖς νερτέρᾳ προσήμενος κώπῃ, κρατούντων τῶν ἐπὶ ζυγῷ δορός; 
ψΒογα ἐπὶ ζυγῷ ἰ5 σοηίτακιθα νυ 1ῃε Ἰονγεῖ ταηκϑ. 

Ἰ, 596. ἀδυνάτων, " ννἱτποιι ᾿πῆπιεπος ἡ ἴῃ [πε βίαϊθ. ΕῸΣ τις, πιοδηΐηνρ 
ΞΟΠ θοαν οὗἩ ἱπιροτίαποθ, ορ. Φμεί. 939 ηὔχεις τις εἶναι, Αοΐθ. 5. 306 
λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν : 4150 Οἷς. αὐ «4δέέξεενε 3. 15.“ 581 τὴβ νεὶῖβ. εϑϑὸ 
ΑἸ] αδιη,᾽ ἀν. 1. 74.“ 5ὶ νἱβ ε856 αἱ αιΐβ.᾽ 

Ἰ. 597. λυπρά -- λυπηρά, " ἰηνϊ ἀἰοιι5.᾽ Ορ. “κι. 302 κρείσσων νομισθεὶς 
λυπρὸς ἐν πόλει φαν εἶ, ἱ. ε. “ οἀϊουβ.᾽ 

1]. 598, 599. ΑΠοΐπεγ οἱαββ οοηβὶϑἕβ οὔ “ πιθη 80 πηῖρπΐ (1 [ΠῈγ Ομ οβο) 
Ὀδοοιηδ πϑϑία! ἀηα δοοοτηρ 5Π6 4 5βἰαϊεϑιηςξη, γεῖ “ Πο]4 (Πεὶτ ἑοηρτιο5 αηὰ 
Κεδρ δἱοοῦ ἤτοι ροϊ]τῖοβ ᾿ (πράγματα), θεοαῖ5ε μα ν πον ἰμαΐ {ΠΥ ψ1}} 
ποῖ Πᾶνα ἰαϊγ ραν. χρηστοί, 45 νγ6}] ἃ5 σοφοί, πηισὶ θῈ ἴακεὴ αἴΐεγ 
εἶναι, ἀ5 1 ἐπα βθπίθπος τᾶῃ δυνάμενοι εἶναι χρηστοί τε καὶ σοφοί. 

1]. όοο, οι. μωρίαν, “1Π6 τεραΐαιίοη οἵ [011γ. Ορ. 224. 7. 676 δειλίαν 
κεκτήσομαι, 77ε«. 218 δύσκλειαν ἐκτήσαντο καὶ ῥᾳθυμίαν. ψόγου, ρΡεθ]ὶς 
“φεηβιγα, αἰτθοίθα ἀσαϊπβί {πὸ Ῥείίεσ οἷαθβ οἵ οἰζίζβηβ, οὐγέπσ ἴο ἴῃς 
ἰπἤποποε οὗ ἀεπιασορῦες. 866 Τηϊγοάποίίοη, Ρ. χνῖ. Τὸ (15 Κἰπά οἵ 
ϑΠΠΟΥΔΠΟΕ ἃ ΠΘΥΟΟΤΊΘΙ ἩνΟΌ] ΒῈ ἐϑρεβοίδ!γ 18 0]6. ΟΡ. Αββοῆ. «δη 22. 972 
πᾶς τις ἐπειπεῖν ψύγον ἀλλοθρόοις εὔτυκος. 

1. ὁο2. ἐλογίων. Τῆς τεαυϊτεα βθῆβα 5 “τϑραίαθ]ο,᾽ τηθη διε Ὀν 
ἴηι ]θος ἀπὰ ου]ίαγε [ῸΓ οἴῆοεβ οὗ βίαίβ, Βαΐ (ῃ15 15 ποῖ [ῃ8 ῬΓΟΡῸΓ 
πιραπίηρ οὗ λόγιος, ἤδηοε εἰΐμεν λόγῳ (αἴϊει χρωμένων) οἵ ἐν λόγῳ, “ ΒεΙά 
ἐπ τϑριυΐς,᾿ 5. ἃ Ῥτόθαῦ]α τεαάϊης. ὅε6 Οηϊ. Αρρεμαῖχ. χρωμένων τῇ 
πόλει, “ἴποθ6 ψγῆο ἄο ἐακο ρατί ἴπ Ρο ο5,᾿ ΠΏ] Κ6 τὰς ο]α55. τηθητ]οηθα 
ἴῃ 1. 598. 

11. όοξ. ὅοᾳ. “11 ἱπναᾶς τπεὶγ ῥενι σε (.), ΒΥ οοπιρείίηρ τ ἢ 
τα πὶ ἴοτ οἵδος, “1 5}ιὰ}} δ 5111 πποτβ οἴοβεὶν σιαγάοα, οὐ " Κερὶ ὑπᾶθγ 
νναῖς ἢ ̓ αἱ (6 ΡαΡ]ς εἸδοιίοηβ. [Ἴπὴς τα] τατγ ἴεγηλ φρουρήσομαν 5 ἷπ 
Κεθρίηρ' υνἱτ νυ μαὶ [Ο]]ονν5, αηὰ ἰξ ἰ5 υνουῖῃ νΒ1]6 τὸ ποῖΐος Τ τ. ΝΘγγα ἢ] 5 
βιιρροβίίοη ἐΠπαΐ ἔμ 6.6 τηΔῪ αἶβο ΡῈ δὴ δ᾽ βίοη ἴο (Π6 ραπιθ οἵ ἀγαυρηϊδ, 
γνμετο {Π6 “Ρίθοςβ᾿ Ἐπηρὶ ογεᾶ ἴῃ αἰίαοκ ἀπᾶ ἀδίβμοθ τοϑρβοξίνεὶυ ἃγα 
οδἸ δα Ὀγ {με βατὴθ παι Ψηφοί, νυ Πΐο ἢ ννα5 ἀρρ]ἰεά ἴο ρο] 64] “βιιῆταρο5.᾽) 
ὙΠπε ρϑηθγαὶ βθηβα οἵ (μ86 ραββαρε ἤηδβ 1ΠΠβϑιγαϊίοη ἴῃ ..7. 27. 1287, 
ννοῖῈ Ηδγδοῖοβ βροᾶκδ οὗ ἰδ ρσόρδθὶε τεοεριίοη πὶ ἃ ογεῖρη πόλις---- 

κἄπειθ᾽ ὑποβλεπώμεθ' ὡς ἐγνωσμένοι (γ»αγἀεα]) 
γλώσσης πικροῖς κέντροισε κλῃδουχούμενοι, 

ἷ, 6. “Καρῖ ὑπάογ νναῖοῃ πὰ συατγά,.᾽ Οὔβεγνε {μαΐ τς τη ά]ς διΐ. (α5 ἴῃ 
Ἰ]. 507, 611) 5. ἀξεᾷ μαϑβίνεϊυ, ἰηβίςδα οἵ τμ8. Ἰοῆρεγ ἔογην ἴῃ -θήσομαι. 
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ΤΟΝ. 

ΤῊΪ5 5ῃοστί [Ὁγπὶ 15. οἰζεῃ ργείδγγοα ἴπ [ῃ6 σᾶβα οἵ νεγὺβ 'π -έω, -άω, ἴὸ 

ἀνοϊά {πὸ τϑσσστεπος οὗ ἡ ἴῃ ἔνγο [Ο]οννίηρ 501140 165 ; θαΐ ορ. λέξομαι ἴῃ 
“. 322, βλάψονται ΤὮμο. 6. 64. 

Ἰ. ὅοΡ. τὰς πόλεις, ὅζο., ΕἰΠεγ α λεραϊαιγε τα “μοΙ ἃ τῆς ἀϊρηϊτῖεβ. οἱ 
Οἶδας Ἴπ {π6 ϑἰαίθϑ.᾽ Οὐ ἃ σφι) τ " αἴτθοῖ (ἢ βίαίεβ απᾶ Ῥθασ οβῆσε᾽ 
τμοτγεῖη (Β.). ὅ8ε:6 νατίουϑβ τϑδάϊηρϑ ἴῃ Ὁυϊῖ. ΑΡΡεπάϊχ. 

11. θοϑ, ὅοο. ὡς, ῥτοροβίεοπαῖ -- παρά. ἀπολαχοῦσα, “ 5ῃατίηρ 56ρΡα- 
ταίε]ν, ἡ ἱ. 6. ἀοοτηδᾷ ἴο θθδσ αΑἴϑπθ ἤδσ Ὁἢ1141655 σοπαϊίίοη, νοι Εἰ ΓΠοτίο 

586 Π45 5Βῃατεά ψ ἢ {Π 66. 
1. ὅτι. ΤΠ δέ τοβυμηλθ5 1Π6 ἀϊβοθιγθθ αἰζοσ {πὸ το] αΐνα οἴδαβα ἢ... 

πικρῶς τε ́Πονν, 1 δὶς’ (Ῥ.). δέ ἴῃ αῤοαροίξ, νυ Ὲ ἀπ οἰ Ρ]αἰῖς ἔογοα, 15 
ΘΟΙΏΤΩΟΙ ἴῃ Η ΟΠΊΕΙ, 6. σς. 71. τ. 137 εἰ δέ κε μὴ δώωσιν, ἔγὼ δέ κεν αὐτὸς 
ἕλωμαι, “ἐλέ)ι 1 584}1 ἴαϊκα 1 τηγϑεῖτ᾽; ΓΑΙΥΥ σοτητηοπ ἴῃ ΡτΌβ6, α8 Χεῃ. 
Με ϊ. 4. τ. 33 εἰ οὖν ἐγὼ μὴ γιγνώσκω... ὑμεῖς δὲ διδάξατέ με. 

1. 613. τὰ σὰ φίλα, “τῃε οΡ]εοί οὗ {ῃγ Ιονβ.᾿ Οὔ. τὰ φίλτατα 1. 521. 
1. 615. συγχέας ἔχῃς, “ἴῃτον ἰηΐο Ἰαϑίϊησ σοηΠιβίοπ᾽ (Ρ.). Ορ. “27εώ. 

794 δόμον τε πάντα συγχέασ᾽ Ἰάσονος. Ἐὸτ ἔχειν ΜΊΔΏ Ῥατίϊοῖρ]α 5εῈ οα 
1, 582. 

11. 6τ6, 61γ. ὅσας, ἅτε. Ξε  [Πἰπῖκ οὗ {Π6Ὸ τηδην ἀθαΐῃς,᾽ ὅζα., ἷ. 6. "μον 

οἴϊεη υνῖνεβ ᾿ανε ἀθν ςθα ἀδβίγαοίίοη ἀραῖπβι {ΠΕῚΓ οὐνη Πα 5 απ 5 ΌῪ Κηϊΐα 
ΟΥΓ Ροΐβοη.᾽ ὅσας --ὁσάκις α5 ἰπ 72}. 7. 262 ὅσας... χεῖρας ἐξηκόντισα, 
“πον οἴϊεπ Πᾶνε 1 ἀατίεα Του ἢ τὴν Πμαπα8.᾽ 

Νοῖδβ {π6 {τἱρσαοὴ ἴῃ τε ΒΗ ἔοοϊ οὗ [Π6 νεῖβε, ἃ5 ἷπ 1. 1541, 5ορῇ. 
«ἡ. 480 πεδία τάδε, Οεά. 7. 719 ἄβατον ὄρος, ἀπιὰ ἃ ἴδεν οἴποτ ἰπβέαποοβ. 
ΤῊ Ἰίσεποα 15 ̓ Ιεαβὲ ποίίοθα "16 γΉ θη ἰξ οσοιγϑ ἴῃ ἃ γοτὰ οὗἉ ἔοτιγ 501140165, 
ἃ5 Πδγα. 

1. 618. ἄλλως, 2»γαείενεα, ἱ. 6. ἴῃ 6 νυῖξε ἴοο 18 ἴο Ρὲ ρἱεἰρᾷ. 

1. ό2ο. ἀπαιδίᾳ νοσεῖν, “το Ῥεατ [πε πιϊδίοτίιηα οἵ οἰ] 4] ββϑπαββ.᾽ 866 
οη 1]. 364, 570. 

11. 621-628, ΜῈ 18 ράββασε, οα {Π6 6ν]]5. οἵ ἀδβροιίβιη, σοπηραῖδ 
ἴῃς. οπα ἴῃ «δρῴΖί. 420, ὅζε., Ὀερίηπίπρ οὐδὲν τυράννου δυσμενέστερον 
πόλει, ἀπ ΜΠῤῥὗ. τοι8-ο2ο: -- 

ἀλλ᾽ ὡς τυραννεῖν ἡδὺ τοῖσι σώφροσιν" 
ἥκιστά γ᾽, εἰ μὴ τὰς φρένας. διέφθορε 
θνητῶν ὕὅσοισιν ἁνδάνει μοναρχία. 

1. 624. παραβλέπων, “ »]αποίπρ αϑἰ4ς ἴῃ ἔδασ οἵ νἱοϊθησθ δ {π6ὸ παπᾶς 
οἵ δὴ αϑϑαββίη. 

1. 625. δημότης, “σομητηοπετ᾽ (Ρ.), οΥ “Ρ᾽αίη τηαπ᾽ (Ν.). Ὁ. ἴδε 
νΊΒἢ οἵ ΗἸΡΡοΙϊ γἕιϑ5 ἴῃ 1. του οὗ {Ππαΐ Ρἷαν, ἐν πόλει... δεύτερος σὺν τοῖς 
ἀρίστοις εὐτυχεῖν ἀεὶ φίλοις. 

11. 627, 628. Νοῖε τε ὁβαηρε οἵ σοηδβίγαοιίοη (αγεαζοίμέλ ον) ἴτοτη ᾧ 
ἡδονή (ἐστί) το (ὃς) μισεῖ. ΤῊΣ τερβϑιϊτίοη οἵ ἱπβηϊεῖνοβ ἴῃ -εἰν (ἔχειν, 
μισεῖν, κατθανεῖν) 5. 1ῃτι5 ἀγοϊάεα, ΕῸΓ (6 βϑητπηφηΐ ορ. Ηάϊζ, 3, 8 
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ΝΟΤΕ5. ΕἸΝΕ5 605-53. 

φθυνέει τοῖσι ἀρίστοισι .... χαίρει δὲ τοῖσι κακίστοίσι τῶν ἀστῶν, Ατίὶϑί. 
2)οἱ. 5.11 διὸ καὶ τοῖς ἐπιεικέσι πολεμοῦσιν [οἱ τύραννοι] ὡς βλαβεροῖς πρὸς 
τὴν ἀρχήν. 

ἸΙ. 629-632. ἐκνικᾷ, “ ουξυνεῖρ 5. ψόγους (6οι π.}, “[μ6 νοῖοε5 οὗ 
ἀειγαοίοτβ. Ορ. Ηογ. «δαζ. 1. 1. 66 (ἴογ [Π6 σοπίγαγυ ορίπίοη) “ Ῥοριτ5 
Τὴ6 5101], δὲ τηϊῃῖ Ρ] απο Τρβ6 ἀοχηΐ, βί πηι] 4Ὸ Ππυτηπηο5. σοπίαΠΊρΡΙοΥ ἴῃ 
ἀτοῦ. σώζων -- “[Πουρἢ 1 Κεερ,᾽ οἵ. (ποτα ργοραὈ]Υ) “ θεοδιιβε 1 Κεερ, 
“7ογ Κεερίπσ᾽ (Ρ.). μέν, 1.6. νν»ηδξενεσ οἴβειβ ΠΥ Ὁἤοοβθ, ρῖνε γι 
τηοάεγαΐθ ὑνεα] ἢ, ὅζο. [Βιξ ἔμοιγε (Τϊπάον ἢ) 5 ἀπ δα π4}} 7 ῥσόραῦ]ε 
τοδαϊηρ.] 

Ἰ. 634. τ. ΔειΓΑ]] ἄρον ααοίες Βτγονηΐηρ᾽5 Ἔχργεββίοη “ἄδυ-Ἰοης 
Ὀ]οσββα 14] πεβϑβ. 

1. 635. ὄχλον μέτριον ἰ5. σομη ΠΟ ΠΥ τεπάεθγθα, “πε ρορυϊαςς Κἰπάϊν 
ἀἰβροβθά᾽ ἴο τηθ, «5 ἐχρ]αἰηθδα ΒΥ νγνῆαΐϊ [0]]ονν5. Βιεΐ “ πηοάοτγαία ἱγου] θ᾽ 
ἷθ 186 παίαγαὶ 5Ἔπβα οἵ ἴΠ6 ρῆγαβε, δηὰ ἴτ νου] ργοραθ]ν ΡῈ 50 ππάετ- 
5! οὐ ἴῃ σοππεχίοη νυ 1 ἢ [Ππ ρτεσθάϊηρ 11π6. 

1. 637. εἴκειν ὁδοῦ, Ταὐ. σία εφάΐεγε, ἀηϑνγοτῖπσ ἴο ΟἿΓ δχρσθϑβϑίοη “ἴο 
σὶνς [Πς ννα}] ἴο ἃ ραββεῆσεγσ. ΕῸγ (ἢ ἰηῆη. εἴκειν 566 οῃ 1. 828. 

1]. 638, 639. ἐν εὐχαῖς... ἦ, “1 νγαβ σοι ρΙεα ἴῃ Ρτάγεῖβ ΟΥΓ σοηνοῖβα- 
τίου. ΤῊϊς 86 οἵ εἶναι ἐν 15 σογηπΊοη, 6. σ. εἰσὶν ἐν μούσαις “{1. 452. ἢ 
(ἄοπι ἦα) 15 ἴῃς οἱάεν Ατις ἴοστη οὗ (Πς ἤτβε ρείβοῃ. χαίρουσιν, ἃ5 
Βεδιειοα τς ὑγουβῃὶρρεῖβ οἱ ῬΠ οι (]. 246 η.). 

1]. 640, 641. ἐξέπεμπον, “νγα5 Ξρεβα ἴῃς οἡ {μεῖγ νναγ. Εὸγ [86 τερε- 
τἰκίοι οἵ ἴῃς «(). καινὸς καινοῖσιν, ἜΧρΙοβδίησ τθοΐρσόοαὶ δοϊίοη, ορ. νέος 
νέων 1. 713, κοινὸς ἐν κοινοῖσιν ϑοΡῇ. “42, 267, ἴσος ὧν ἴσοις ἀνήρ Ζλ11. 685, 
απ ἐπα οοτητηοη ρῆταβε ἄλλος ἄλλον. 
ΟΠ. 642-644. Μεη οἴἴζεη ἀο ννῆδί 5. τίρῃις ἔγοτη «ἃ ἐβε] πο ἐμαξ νἱτίτο ἰ5 

Δεβίγαθ]ς (εὐκτόν), οὐ ἀηάεγ Ἰερα] οοηβίγαϊηξ. Ιοη βαγ8 {παΐ Ηἶβ παΐιγαὶ 
ἐγ ρυϊξα (φύσις), 45. ννῈ}}] δ8. [ῃ6 τοβίγαϊπί οὐ Ἰανῦ, ἱπάποθα Ηΐμι ἴο δοῖ 
τὶ σα μΐθοιϑ!ν ἴῃ ΑΙΡΟΙ]ο᾽ 5 ξεγνίοθ Τῆς ἀϊδβεϊποιίοη. Ὀδένγεθη νοϊππίασυ (ΟΓ 
παΐατα]} ἀπ ἱπυο] πίαγΥ (ΟΥ̓ ΟΠ] ΞΟΙΥ) νἰγῖπα 15 ἄσανγῃ ουξ Ὀγ Ατϊβίοι]α 
ἴη ἴὰς Φ δλΐως, ΒΚ. 3.1 δπᾶ 5. 8. 

1. 642. ἄκουσιν ἦ. Ορ. τῃ6 οοπηπηοη Ρῃγαβε βουλομένῳ (τινὶ) ἐστί. 
1. 643. δίκαιον εἶναι ἐχρ]αΐη5 ὃ δ᾽ εὐκτόν. ϑΌΡΡΙΥν τοῦτο αἴτει παρεῖχε, 

ἐγρηθογοὰ π|6,᾽ ἴο τηδ κα ἴΠ6 σοηβίγι τοι ΟἸθαγ. 
Ἰ. 646, 647. ἐμαυτῷ, "το την 56 1, 1. 6. ἴπ τϑιϊγοσηθηΐ Πδτδ, ππαἰβευσθθα 

ὈΥ Ραδὶὶς οατεβ. ἴση χάρις, ὅζο., 1. 6. ἴο θῈ οοῃίεπε νΠ ἢ ἰονν ἐϑίαϊθ 
γί! ας 45 ἴτας ἃ Ῥ]δαβογα 85 ἴῃ [ΟΥ̓ αἰζεπάϊηρ οη βγθαίηςβ8, 

Ι. 648. Εοτ ἴῃς ῥΙαγαὶ οὖς, ἴῃ τείδγεξηος ἴὸ Οστειιθα ΟΪΥ, ΟΡ. φίλων 
1. γοο, δεσποτῶν 755. 

]. όξο. εὐτυχεῖν ἐπίστασο, “Ἰξατη ἴο θὲ ΠαρΡγ,᾽ ἰ. 6. 10 δηον (ἢν σοοά 
ἔοτῖαπθ, ὃν ἀοϊηρσ ν Παΐῖ 1 Ὀϊά γου, 

]]. 651-053. ἄρξασθαι, “το τηαῖ 4 Ῥερϊηπίηρ, ἱ. 6. ἴο ἱπαπρτιγαῖα (ΒΥ 
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πὸνν ΠΙδ ὈΥ ἃ 5οοθτπη ἔδβεϊναὶ. ΑἹ τῃς “ΒΙΠΗ- [δαϑι,᾽ α150 σα θᾶ ἀμφιδρύμια 
(Ατ. 1γ,5ῖσέ. 757), παηκβρίνιησ 5δογῆσεβ ϑγεσα οἴεγεα ἴοσγ {Π6 Ἀσίῃ οὗ 
ἃ ΟΠ] ἃ ἴδνν ἄαγϑ αἴζεσ ἴΠ6 Ἔενεπί. Α8 {Π15 σθσθοηΥ Παα ΠΟΟΘΒΒΘΙΥ 
Ῥεεη οπηϊ θα ἴπ {Π6 οαβε οὗ Ιοπ, Χ ας 5 ΡΓΟΡΟβ65 ἴο σε]θοτγαΐα ᾿ξ αἱ οπςα. 

1. 654. ὡς δὴ ξένον, ὅζο., “ ἰακίησ γοιι ἴῃ ἴΠῸ ΟΠασαοίοσ οὗ ἃ ἔτϊοπᾶ ἴὸ 
ΤῊΥ Ποτηθ.᾽ δή, [κε δῆθεν (1. 656) ἱπάϊοαῖε5 [μ8 δ]]Πεσθά τραβθοη, Ηδποα 
τῆς “Ὀἰμμάαν ἐραβί ᾿ νναβ [0 ἴακα (Π6 ἔογπι οὗ α ἴαγεννεῖ! Ὀαπαποῖ ἴο ἴπ 6 
ΤΕ] ΡΒ Ϊ 4 η5. 

1. 659. προσάξομαι, “1 νν}}] ννῖη ονετ, οἵ " ρετβιιαῖβ. 
11. 661, 662. Ἴωνα .... ἐξιόντι (1. 81). ΤΉεβο ἰαποῖ[ι} εἰγυμοϊορίεθ . 

ΔΤΘ ΘΟΠΊΠΊΟΠ ἴῃ ἔγη σεαν Πα ὙγΕΓΘ 5ΡΘοΙ ΠΥ αεοίεα Ὀν Επτ ρ 65. ΤΈιβ 
᾿Αμφίων 15 ἀετῖνρα Ττοῖὴ ἀμφιέναι ἴῃ οης οἵ τῆς. Ῥταρτηθηῆῖβ. Θόας {τοτὰ 
θοός 121. 7. 32, Πενθεύς ἴτοτη πένθος )αεοῖ. 5ογ, Ἑλένη ἔτοτῃ ἑλεῖν 7 γσα. 
801, Καπανεύς ἔτοτη καπνός δηεῤῥ. 406. ὙΠ παπηα οὗ 7072, οὐ ταῖμεσ οἵ 
της Ἰοπίδῃ τας, οἵ ψν ῖο ἢ δ ἰβ {π6 τηνίῖσαὶ Ῥγορσεηϊίοσ, 18 βαϊα τὸ ΡῈ 
σοπηῃθροίθα νυ ἱἢ ]αφαη,, πθηοθ (ἢ Αβίαϊίς παπὶρ Ἴαογες, πρέπον, “5 ἴ5 
Ῥεβιείπρ,᾽ 56. ὄνομα τότὰ πε νεῖ ὀνομάζω. 

1. 6632. ἴχνος συνῆψας. Ορ. 1]. 538. 
11. 664, 665. βουθύτῳ -- [δϑιῖνε, 80 βούθυτοι ἁμέραι Ζ7εῖ. 1474, βουθύ- 

τοισι προστροπαῖς ΑἿε. 1156. πρόσειπε, “ Ὀἰά ἔατονν 6}1 ἴο,᾽ 45 ἴπ “1. το. 
11. 666, 667. σιγᾶν... λέγω... ἢ θάνατον, δὴ ἰπεΐππος οὗἩ φεεέσγηα. 

“Ἱ δά γου Ῥὲ 511επί, ἀπά 2λγεαΐογε ἀβαῖῃ 1 νου 161] τὴν ᾿Ιδᾶν.ἢ 
1. 6γο. ἐπεύξασθαι, “τηαϊκα ἃ διτῖπεσ τεηποϑί,᾿ ἐπ αὐάαϊτίοη τὸ πα ἀἶδ5- 

ΘΟΥΟΤΥ οἵ Πῖ5 πιοῖμοτ (.). Ηδρτσα 15 γεῖ ἀποίπμογ ἰηβέαπορ οὗ ἐταρσῖο “ἰγοην᾽ 
(1. τοῦ π.), Τοῃ θεΐπρ' 5 γεῖ ἱρῃοτγαηΐ οὗ Βΐβ τθα] βατσεπίαρθ. 

1. 672. παρρησία, τῆς “τίρῃϊ οὗἩ ΞΡΘΕΟΝ ἴῃ 16 ΡΒ] ῖς ἀΘβΘΡΉ ὉΪΎ, 500}. 
85 ἴτεα. Αἰμεπίαπ οἰτἴζθηβ ἃ]οηα Ῥοββεϑϑεᾶ, Ἡΐηοε ἴΠ6Ὺ ἄτα βαἰᾷ τὸ θὲ 
παρρησίᾳ θάλλοντες Πἴἶτῤῥ. 422. Ορ. τῆς νοτάθ. οἵ ΤἬρδϑοιβ ἴῃ ἔπε 
ΔΉ ῥέϊεε5 438, δίο--- 

τοὐλεύθερον δ᾽ ἐκεῖνο" τίς θέλει πόλει 
χρηστόν τι βούλευμ᾽ ἐς μέσον φέρειν ἔχων ; 
καὶ ταῦθ᾽ ὃ χρήζων λαμπρός ἐσθ᾽, ὁ μὴ θέλων 
σιγᾷ. τί τούτων ἔστ᾽ ἰσαίτερον πόλει; 

1. 673. καθαράν, “ οἵ ριτε Ὀ]οοα,᾽ »»] ἢ πὸ ἰοτεῖση οἰοτηθηΐ (1. 5900 π.). 
ἙἘοτ πέσῃ 566 οῃ 1]. 501. 

1. 6γ4. λόγοισι, “ἴῃ παπΊο,᾿ ἃ5 Ορροβεά ἴο ἔργοισι, “ἴη αοι.᾽ Τῖβ 
ΔΕ 6οἷβ ᾽ϑ ΠΊΟΓΘ ΘοΙΏΠΊΟη ἴῃ [Π6 5 πρίαν λόγῳ... ἔργῳ, α5 [το ΠΕ ν 
ἴη ΤΠπογάϊάε5. ῬδΙον αιοῖοβ ἔτοπὶ ἃ ἔγαστηθηῖ οἵ ἴπ6 γδολέλεις ἴῃ 6 
11Π65--- 

ὕστις δ᾽ ἀπ’ ἄλλης πύλεος οἰκίζει πόλιν 
λόγῳ πολίτης ἐστὶ τοῖς δ᾽ ἔργοισι δ᾽ οὔ. 

1. 673. πέπαται (ἔπάομαι) 5 πιϑοα οὨϊεΠν ἴῃ (Πϊ8 ἴθηθο, 45 πεπᾶσθσιε 

«πάν». 641. Τῆς ἢιϊ. πάσεται οὐοουτΓβ ἴῃ Αοβοῦ. με, το. Ποπο ας σον65 
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ΝΟΤΕΘ. ΤΙΝΕΒ. 654--682. 

1η6 ϑιθβί. παμπησία 1. 1505. ἘὸῸτ [πε οοπίεχί, ΠΡ. “Ῥάοδγε. 300, δζα,, 
ΠΟΤΕ ἴῃ ΔΠΒΎΟΙ ἴο {Π6 παδβιίοη τί φυγάσιν τὸ δυσχερές ;: Ῥοϊ]γηΐοεβ τορ] ες 
ἕν μὲν μέγιστον" οὐκ ἔχει παρρησίαν, ὙΥΠΕΤΘ ΡΟ. ΤΙορσαβία οΡβογγαβ δούλου 
τόδ᾽ εἶπας, μὴ λέγειν ἅ τις φρον εἴ. 

1]. 6γ6--γ24. ΟἩΟΕυΒ. “ 7ξαγς αϑιἢ νοι» »17710᾽ 7 7ῦγόδεθ, τυλδ)ι 1} αν 
ἀεαγς Δ67' ἰογαῖ᾽Σ φοοαῖ γογήτεγο, ἀδγ οι εληϊαεσς οὐ], Τρ αΐ ρεραγις ἐλῖς 
ογασίο ἢ 7 φίεαξοία γι6 γοί. ἤζλόριες εανιθ ἐμεῖς ελιϊα, πα τοῖο ἐς Δΐς 
γιοΐλον ἢ 7 7εαγ εαἰαγεῖέν ταν 7α1]. «50»)6 ἡγατεα ἐς αὐ τυογᾷ αὐοτεί ἐς ὅογν 
οΓ αἰΐδγι ὀίοοά. Τῦλο εαγε αΐγδαγ ἐΐ ἢ 

“Δ ͵εραῖς, ἐλ αἱ] τοῦ ἐκ] οτε» ἰααῖν αἰϊ ἐλ ἐα ὃ--- ἦν ἀτεσδαγια 2γονῤογ γι, 
λθγϑοῖγ τυΐίλ γεείγιδαῖ ᾿οῥές τεγιΐογι; φγοτοί)ιρ οἷαί {τι σογγότυ, γιοσοείδα ἀγα 
7ογίογη. Ζεγέσλ ἐλδ γαΐδο ὀδίγαγεν ! γηαγ ᾿ξαῦθηι οριεγηι ἀΐς ὕοτυς  ΜΥ 
ἑογαίέν «λα! δ ἔμοτυ. δὲγ ἐλής ἐλ σἶγε ἀγα ἀΐς πότος μέγα σοῦ αγὲ αἴ 
ἐλεΐγ γεακέέγς:. 

“Ὁ λείρηές οΥ Γαγημασοις, ἀγα γὲ ῥόαζε εγτυαγα ὀογιο, τυλεγ6 Θασελτς 
απο τοῖϊὰ λὲς γευδὶ γομέ, ἰοΐ γοί ἐλὶς γοιεΐδ δη7167) πὲ» εἴν, ὁπέ ἐλὶς 
«(αν γᾶν ἦς αἷ! ΑἸ ἐλόγις γιδδιίς γ10 σέγαγιρεγς τυΐϊξλύγε ἀ67 τυαΐ]ς ; δγιοτερ 
720» ἀδγ ἐς Ἐγεοελέλεοιι᾽ ἀγισίεγιέ ἐἤγ16." 

ΤῊΘ πηϑίγα 15 " ἀοοῃιηίας, ναιθα ΒΥ δὴ ἰδταθῖο {τὶ ποίου (680), ἀπά 
Θομποϊ πίη ἢ ττεα ἰατηθίς ἀϊτηθίοιβ (692-694). Βιῖΐ ομα οἵ ἔνο 
Ἰπηε5 ἴπ {πὸ σέγοῤξ ατὸ σοττιρί, μα {Π6 σοΥγοβροηϊηρ Ππ65. ἰη {Π6 
αγέϊείγοῤλε τα ππίοτγίππαίο!υ τηϊβϑίησ. [Ιῃ (ἢ6 δῤοάμς ἴ[ῃ6 ἀοομπῖας 
τηδίγα 15 γαυιεα ὃν δηαραδϑίβ απα ἄδοίν]β (γιό, 717). 

[ΤῊ πιείσε οα]]βϑᾶ " ἀοομηνίας ᾿ 15 Ῥαβεά προὴ [π6 ππίοη οἵ δῇ. 
ἴδταθιιβ ὙΠ ἃ ἴσοοῆεα, [Ὁ]]οννεα ὈΥ ἃ Ἰοπρ' 50114 016 (υ -- -- | --, ΜΠΙΟἢ 
Ῥτοάτιοεβ ἂπ ἱσσαραϊαι 7εγὰν εἴεοί, ἐχριθββῖνε οἵ ἜἌχοϊϊετηθηῖ. Α'8. δᾶ ἢ 
Ἰοὴρ 501140]6 πᾶν θὲ τοβοϊνεά ἱπίο ἔνγο Ξῃογί οὔεβ, νγὲ σεῖ 50}} νυίθεϊθϑ 
2959- 

δ ων 

τ 

ψνψφῳ.. τ 

186 ἤπαὶ 5.114 016 [561 (--Ὁ Βείηρ' οἴζεη σομηπιοη (Ὁ) ΟΥ τεβοϊγεᾶ (συλ. ΤΊΘ656 
γατΐοιιβ ποθ. οἵ διγαησοιηεπῖ, οἴϊαῃ ἴῃ σοι δἰ παίίοη. νυ οἴπον δεῖ, 

Ῥτεοθάϊηρ οἵ [ο]]ουνίηρσ,, οοῃβεϊξαςς (Π6 ἦ ἀοομπηΐδο ᾿ βγβίθπι ἴῃ σΘΠΘΓᾺ] τι56,} 
1. 677. ἄλλας, 1 σεπαῖπο, πιῖρ μς ΡΟΒΒΙ ΡΙΥ τηθδῃ “ Ἰαπιθπίδιίοηϑ ὀδεζαές," 

δροοτάϊπρ ἴο ἃ νγ6}1 ἱκπονγὰ ἰἰβᾶρὲ οἵ ἄλλος. Βαϊ ἀλαλαγάς (5εε (΄. 4.) 

ἰ5 ἃ ροοὰ οοττθοϊΐομ, τηθαπίηρ, ψ ἢ πενθίμους, οἰ[Π6γ ὁ ογῖθθ οἵ ἀπρα δ, 
ΟΥ, αἃ5 Ὅτ. ψεγγα!! ργθίειβ ἴοὸ ἴακα ἰΐ, " οἵ {πϊαπιρῃ ταϊῃρ] θα νυ} στίε,᾿ ἴῃ 

τοίθγθηοα ἴο ἴῃ ἴον οὔ Χαμ σοηίγαβίθα Ὑνἱ ἢ [Π 8 ΒοΥγΟνν οἵ Οτειιβᾶ. ᾿ 

1. 68ο. λελειμμένη τέκνων, “εἴτ υυϊζμους Ομ] άτθη ᾽; λείπεσθαι νἾ1Ε 
Θθη. τε “ἴο Ἰδοἰκ,᾽ οἵ “ [8}} 5Βοτὶ οἵ, "----' Ομ 1 41655 αῃά Του]οση Ἰίσῶ; : 

1. 682. πόθεν, “ὙΠοπος Βοτη, ἀμφὶ ναούς ν»]1} τρόφιμος, νἘ]ΪΟἢ ἰ5 

Βογα ἱπιγαηβίνο. 8686 οἡ ]. 235. 
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ΤΟΝ. 

1.685. οὐ... σαίνει, “ΡΙεαβε τὴ6 ποῖ᾽ (βε6 1 οχίσοη). ῬδΙθυ αιοίθϑ 
λει 55 σαίνει μ᾽ ἔννυχος φρυκτωρία. 

11. 68γ, 688. συμφοράν, ἴῃ 4. παιίταϊ 56ηβ86 (1. 526 π.) “τῆς ἰβϑιιε ̓  οὗ 
ἐνεηΐβ, θαΐ Τοτεθοάίηρ δ] [ουῖαηθ. ἐφ᾽ ὅ -- ἐφ᾽ ὅ τι. 

1, ὅρ1. (οτταρί, 5εε Ο. «. ὙΠε ἰεχί τεδαϊηρ νγου]Ἱᾶ τηθδη " ϑίγαησθ ἅΤῈ 
1Π6568 [14]1ηρ55, νυ Ϊ ἢ ἃ βίγδηρε οσδο]α ἄδοϊατγεβ ἴο τηθ.᾽ 

1. 692. δόλον τύχαν τε, ρτοῦΔὈΪΥ «4 λεγιαϊααγο τε " ἴῃ6τα 15 βοπηδ ἔγατπὰ 
θοῦ {πῸ Βογ᾽5 ἰοσίμηθϑ ᾽ (]. 686). 

1. 694. τάδε ξυνοίσεται, “ ἀρτεο ἴη {ϊ5 (ορὶ πἰοη).ἡ ΟΡ. Αββοῖ, ,μϑϑῴφ. 
220 μόνον τόδ᾽ Ἑλλὰς χθὼν ἐυνοίσεται στόχῳ, Ἡαϊ. 2. 80 συμφέρονται 
τόδε Αἰγύπτιοι. 

11. 695-698. πότερα.... πόσιν, " 5811 νγε βοππάᾷ {Π|5 [416 ΟἸεατῖν ἴῃ ΟἿΓ 
γηϊβίγεβθ δατθ ἃροῦΐ ΠΟΙ ΠυβΡαπᾶ ὕ᾿ ἀϊθτεραγάϊπρ ἴμ6 σοπιτηαπα οὗ 
Χαῖδιβ (1. 666). ἐν ᾧ, ὅἄζο,, “π΄ Ποτα μον πυβοῖε Βεΐπρ νγαϑ σεηϊτοᾶ 
(4.6. γγῇο νγαβ 411 ἴῃ 411 ἴο ἢςτ), ἀῃᾷ ἴπ ῇοθα ἢΟρΡρο8 586 5ῃαγεᾶ," ΟΡ. 
“7οά. 228 ἐν ᾧ γὰρ ἣν μοι πάντα. 

1. γοο. ἀτίετος, ἰγαηδίεῖνε, “ ἀἰϑῃοπουτίηρ,᾽ ΟΥ “ΤΟΡΆΤ]655 οἵ. ψΈγρα]β.. 
ἴῃ -τὸς ἃ16 τηοβί]γ ἱπίγαηβιἶγεα, πὲ ορ. ἄκλαυστος, ἀστένακτος, 
“ΜΙ ΓΠοτ ἴθαῦ ΟΥ στοδη, “47ε. 173; ὕποπτος, “ϑυθρθοίίηρσ, “1722. ΤἹ35, 
ΔΙΠΟΩΡ ΟἴΠΕΓ ἰπβίαμοεβ. φίλων, “ἢῖ5 Ἰονε,᾽ τείεστίησ ἴοὸ Οτειβα. ΟΡ. 
1. 648 η. ᾿ 

1. γο2. οὐκ ἔσωσεν τύχας, “Παίἢ ποΐ ΡΓεβοσνϑα (ρτατᾶθα) 115 ἑοτέμπαβ᾿ ; 
11. “ποῖ Κερί ψγβο]β,᾿ θπὲ μα5 τηατγθᾶ δἀπᾶ πρϑεὶ {Πεπὶ ὈΥ Πΐ5 οοπάποΐ (ὁ 
τῆς6 πδθη. 

1]. γορ, γούό, μὴ τύχοι, “Ἰεῖ Ηἷπὶ ποῖ ϑρεθᾶ᾽ τ Εἷ5. οὔετπρ. 
καλλίφλογα 15 επηρΠαίίο, α Ὀτίρης ἤδμπης ἴτοιὴ ἃ Ὀατηΐ βδογίῆςε θείην 
σοηβί ἀεσεα ἃ ρὉοα οτηξη. Ορ. βόρῇ. “4711. τοού ἐκ δὲ θυμάτων Ἥφαιστος 
οὐκ ἔλαμπεν, αἰϑο γρ. Ζ εἰ. 8. τοῦ. 

11. γιὸ, 711. ΤῈ 15. ἱπηροββί]α ἴο ΘΌΡΡΙΥ της τηϊθοῖησ νγοτᾶβ, θὰ της 
5656 5ιισραβίθα 5 “ἢ 5}.41}1 Κπονν 91} Ἰογ]Υ ἴο ΤΥ πηϊϑίγοϑϑ. 

11. 711, 712. κυρεῖ -- “ τητιϑὲ ΒἜΓΕΙΥ 6, ἀεποίίηρ οοἰποίάοπος οὗ τῆς 
ἐνεπὶ ἢ [6 ῥτεβεπὶ {ἴπ|6. νέος νέων. ΕῸΓ τεϊτεταϊΐοη οὗ δα]εοίίνεβ, 
8566 οἡ ]. 641. 

]. 714, ὅτε. Τὴ 115 2, 2οαε ἴῃ 6 ΟΠοτιβ ἀρρθα] ἴο ἴῃς ῥγοβίϊηρ οι τεῖος 
οἵ ΤεΙρΐ, αἂ5. σοῃίγο Ποῖ οὐ Τοπ᾿β ἀδβεϊηγ, ἴο ῥσενεπὲ ἢΐ5 οοπηΐπρ ἴο 
ΑΙΠδη5. ἘῸΥ [Π6 οοτηθ᾽ηδίΐοη οἵ Βδροῆῖϊς σἰζοϑ συ ἢ ἰῃ6 οἹάδυ εἰελζμες οἵ 
τῆς Τ)οτίδη ΑΡΟΙ]ο 566 οἡ ]. 550. 

11. 714, 715. δειράδες, ῬΓΟΡΕΙΥ (Π6 “ Ρδαϊκβ᾿᾽ τὶβίηρ ἔτοπη [ΠῸ οἱ 5 
ο411εἃ Ῥμαράτγϊαάβς (]. 86 η.), τὴς δισσαὶ πέτραι οἵ 1. 1126; Ὀαΐ, α5 Μτ. 
Βαυῇο]α οὔβογναβ, [Π6 ἴθγπι 5 "δχίθηϑα ἴο ἱποϊπᾶθ τῃ6 ΠΟ0]6 οἵ {Π6 

τηᾶ55 ὙΠΟ Ὀυςγοθθοβ ΠΡ ἴΠ6 τος κΥ Πεῖρηῖ5 (σκόπελον) {παΐὶ στον ἴῃ 6 
ΟΠ 5. πὰ τῇς ὉρΡΙαπᾶ5 (οὐράνιον ἕδραν) Ὀεγοηᾷ. 

πέτρας 15 Βεδί ἰαίκοη αἰΐεγ σκόπελον «πᾶ ἕδραν. ὍΤῊΘ Ἰαϊίοσ ἰ5 (ῃς 
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ΝΌΤΕ5. 1ΙΝῈΞ5 68--726. 

τηουπίαϊποιι5 ἱσαοΐ ᾿γίησ Ῥεγοπᾶ πε Ῥῃδεάτίαάθ, δικόρυφον πλάκα 
Βαεεῖ. 307. ν 

11. γιό, γιγ. Ορ. 72)λ. 7. 1243 τὰν βακχεύουσαν Διονύσῳ Παρνάσιον 
κορυφάν. Νοίε ον {Π6 σβδηρα ἴο δηαραδθβϑίϊς δᾶ ἀδοίν]ϊς τῃγίῃπὶ 
ΕΧΡΙΘΒ565 {Π6 56η86. Α ἰοτοῃ]ρῃς [δϑιϊναὶ νναθ Π6]α Ἄνευ {Π|γὰ γϑαγ 
(ἡ τοίδγίεα) ; οΡ. Νίτρ. 4. 4. 302. 

Εὸτ ἀμφιπύρους 5εε οῃ 1. 2138. 
1. γ20. ἁμέραν -- βίον, “ γοιπρ [1{6᾿ : ορ. παλαιᾷ ἔντροφος ἁμέρᾳ ϑορῇ. 

41. 623. 
1. 721. σκῆψιν, “Θχοιιθε,᾽ ἴ.6. ροοά τεαάϑοῦ, ΤΠδ 56η86 ἴ5 "Ουχζ οἷΐν, 1 

ἴῃ αἰβίγαβθβ, τηϊσμξ νν6}] αἰ ραῖε 1 ἰο {815 ἱπουτγβίοη οὗ [ογεῖρῃθτβ,, ἴῃ 

ταίδσεποθ θοῖῃ τὸ Χαυΐῃιβ δηὰᾶ Ιοη. 
1. γ23. ἅλις, ὅζο., “Επουρ ἢ ἔου τ8 5. ΟἿἵ δῃοΐεπε Ἰοσά Ετθομίῃθιιβ,᾽ α5 

ταρτεβεηΐϊθα ἴῃ ἢΪ5 ἀδββοεπἀδπίβ. 
[ΕἘογ {πε τπηαπαβοτρι τοδάϊπρ ἁλίσας 566 (. “4. 
πεν ΟΚΈυΒΑ ἀπά [ῃ6 ΡΑΈΡΑΘΟΟῦϑ. 
1]. γ25-8ογ. σκεῦβα. “49εἰ σεγυαρί ΟἹ νην γαΐλογ, {75 ἐλήμδ ἐγες Ιο 

ἐλὲ ἐθηηίθ, για 17, Α1οίο σογιαῖ πις 79», γεγοίες τοίἑλ ηιε, 2)εαγ, ἐγ ρίαν- 
γι655 07, 5ογγότυ, ἐξ ἐΐε εοτεγείδγασιεε 97 7γἸεγιαῖς  ἐλες 707 ψὶν γαΐλεγὴς σαβὲ 
7 γεραγα αν] εὐεγίσλ. ῬΑεν. “Φαιρρλέεν, ἐλοιε αγέ τυογέλγ οὗ ἐὰν ἠΐρε, 
«ἰά νὰν 7αἰἐογίγρ σἰεῤς ἐο γιοιγιέ 19 ἐλ γ)αγιθ. ΟΕ, “ΑἸεερ δε} τοῖίλ 
16; ἴδαγ ομ ἐὰν οἱαῇ, απ γαΐμέ ποί. (ΤῸ ΠΕΙ αἰτθπάαπίβ.) 42)7αΐάε)ις, 
ἄοτυ λαΐλ τὲ γαγεα τοῖϊὰ γιῖν ἰογαῖ αὐ γογιαθν σἀγίμε ἐὰν} φι6 φοοεί 
᾿μἰιέρρς, για ἐαγ71 Ψ1γ φγαϊμμάο. Οποκῦδβ. “ Α]ας ! ρεεδέ τυ [εἰ] 116 
ἐγ 2) ΟΕ. “ «52εαξ, 70» ἐλοιε λαϑέ ἐῤ ἤξτυς γ0γ γιέ. (ΗΟ, “17 τοὴμ, 
ἐλοιιρὰ 7 αἱδ 707 τ. λαΐν, πὸ εὐτία σλαλ δὲ ἐλέγθ ἰο γομαε ἐπ ἐὰν 
ἀγηι5. ΟΚΕ. κ ριε! ἰδέ γριὰ αἷδ, ἐλ ἀρορν λαΐίλ ίογεθαά νι} ϑοιε.᾽ 
ῬΑΕΡ, “ Δἴατε βαΐίεγιες ; [οὐ τ ἰδαγηι ἐγ γὴν ἰογά νεμδέ σλαγὰ ἐὰν γαίε.; 
(πο. “ 70 ἀένι λοχίας ας φίσονιε αὶ σοῦ; 91} γδέγεσς σλαγες ποί ἀξ 
λαῤῥέγες. ΟΚΕ. “ 7}ὲς ἐρ ἡπαάφειί ἐλ ἐγότυνε οΓ νὴ» δογγοῖυ 1 ῬΑῈΡ. 
“Α΄ τογὲ γεί ἰο ὧδ δογ7ι, 97, ὠογγι αἰγεαίν 7 (ΟἨΟ. “ Ογιδ γμεἾ} φγοτυ» 
λαίὰ }οχέας ρίωνογε; λίηε τυλονη γε ἀξ σλοιεία γιοθέ ἱεαυΐγιρ' ἐλὲ ἐδνρίε.᾽ 
ΟΚΕ. “Α1κ:! εὐέϊαϊεσς 7 ἀν ἐγ; α αεδοίαίε ἐΐγ ἐς νεΐμο ῬΑΕΡ. 
“λο τυας τὲ ἢ τυλονι αἰἱά ομν νιαφίθν γηιθεέ 2 ΟΠο. “ 716 ἰαα τυὴο 
στυεῤέ ἐλε ἐενεῤία οογ. ΟΚΕ. “Ο 70» τυΐηρ» ο ΜΉ ἐο τυδφέδγηε εἰΐηιεν 
αἴαγ! ρὲ ἐς μιὰ 1 ῬΑΕΡ. “.ν τυλαΐ γιανιθ αἰεί λὲς γα: 6} «αἰ ἀΐνι 7) 
(ηο. “7οη, οἵμεε ἀφ ριεΐ ἀΐηε οο ἐλ6 τυαγ.’ ῬΑΕΡ. ὁ ἤγλο τς λὲς 
γιοίλεγ 2 ΟἨΗο. “ 7Ζαΐ 7 εανιγιοΐ 161]. Βμέ ποῖν ἀξ ἐς φόἠε τυΐὰ ἐλὲς 
γιστο- ρτεγιεἶ 5071 ἔο εοἰεόγαί τς δέγέλ τοίη γεασέ ἀγα σαεγέμοδσ, 7:15 νιν 
ἐαεν ἀγιοτὺς γιοΐ.ἢ 

1]. γ25, 726. ἡνίκ᾽ ἦν, ὅζο., 5μοι] ΡῈ τακβὴ αἰϊεγ παιδαγώγε, “ἴαΐοτ 
(ἰπ τὰς (τη ]]γ)ὺ οὐὁὨἨ τγ ]αΐς {αΐμοσ, ἡ Ἀ116 ἢς γεῖ 1Ἰνεά,᾿ Οἰμογνῖβο 

ἴξ ψουἹᾶ ΡῈ αὶ ὑγβὰκ τορο το οἵ ποτ᾽ ὄντος, ΤῊς Παιδαγωγός 4150 
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7ΤΟΝ. 

ἌΡΡΘατβ. ἴῃ (ς 77εώδα δπᾷ τῃς “ λοεριίσσαε. ὅὃε6ε Πίωί. Αρεφ. 5.ν. 
Ραεθασοοῦϑ. 

Ἰ.. 720. εἰς, “458 τερατγάβ, 1.6. “ ἴῃ ῥγοϑρϑοῖ οὐ, 
Ἰ.. γ32. γλυκύ, ΡτΟΡΕΙ͂Ύ οἵ [αϑίθ, "δχαυϊϑίϊο,᾽ “ ἀδ]ϊοίουιβ,᾽ ἃ βίτοη σοῦ 

οχργοδϑίοη {Πδη ἡδύ. 

Ι.. γ34. δέσποιν᾽ ὅμως, ὅζο., “ὨοῸρΡῊ 1 ἀπὶ [ΠΥ τηϊβίγεββ (γ6ῦ) ἷπ τὴν 
(αἰ τ᾿5 βἰεαα 1 στορὰν (ἢγ σάτα ἴῸγ Βίτη.᾽ Ὅμως ἴ5 οἴϊοεπ ρΡαΐ ἰπ {πε 
ΡῬαυτοῖ ρα] οαθθθ, ᾿Πουρῖ 1 ῬεΙοηρϑ τὸ {Π6 ῥτϊποῖραὶ νοῦ. Ορ. Αββοῖι. 
«δεί, 7οο πείθου γυναιξί, καίπερ οὐ στέργων ὅμως. 

11. 735, 7286. Ορ. Ιοπ᾿β στθοϊίηρ οἵ Οτειιβα, 11. 237-240. ΕὸῸγ ἔχεις 
νἹΓ Ῥαγί. 566 οἡ 8]. 582, 615. 

1..γ37. ΕΠΠοΓ ἐκγόνους 5. σοΥΓΙρί, ΟΥνγ6 πηϑί ἴαϊκα [η6 ψγΠ0]6 6χ- 
Ῥτδϑϑίοη 85 - “{Π]π6 ἀποίθπί θαυ ἢ- θοση [ἀπ] ]γ.) Βυΐ να νναηΐ ἃ ννοτὰ 
1|κῈ προγόνους. [ΤῊϊ5 Τ) τ. Δεττα!] ργονίἀθθ Ὁ. τοπάοσίηρ παλαιούς 
“φηροβίογβ ᾿ ἢ ας θνθη [τοὺς σοὺς παλαιούς οου]α 5ἴαπῃα ἀ5 δὴ δαπῖνα- 

Ἰοηΐ ἔοσ »πηαΐογὲς ἑμος, ἰὰ γου α ΠαγάΪγ θῈ πἀπάοτγβιοοα ἴῃ [Πΐ5 5δη56, ὙΠ 6Π 

(ο]]οννεὰ ὈΥ ἃ βιρβίαητίινε ἐκγόνους, νν 11} νυ οἢ ἴτ νου] παίαγα!ν θα 
ἴακϑη ἴο ἀρτββ.} 

1, 739. ἽΠΕῖο 15. ἃ 506 Π6 βοιηθίῃίηρ Π|πὸ 1ηϊ5 ἴῃ {86 ᾿ἰείγα 480, 400, 
γ ποτα (Π6 οΟ]4 τηδῃ σοι ρ]αΐη5 οἵ [ἢς βἴοορ αβοθηΐ (πρόσβασιν ὀρθίαν) ἴο 
τη6 Βοιιβε οἵ ΕἸθοῖτα, ἤθη οοπηίπρ (ἈΠΟ ν τυ ττἢ ῥσονβίοηβ, του (ηοΐ ἴῃ 
Μ55.) Ποῖα -ξ “Ἰοοῖκ γοιι. 

Ἰ. γ40. συνεκπονοῦσα κῶλον, “ αἰάϊηρ τὴν Πἰτὴ 8 ἴο δοοοιηρ] 58} {ΠῸ 
ταϑὶς.᾿ ὙΠ ἐκ ἱπηρ]165 σοιεϊηρ οὐδ οἵἉ (σαττηοιηεηρ) της αἰ βου εν, Βαϊ ἡ 
1Π6 ΡΆγαβθ ἴ8 ταῖμου ἰοσοθᾶ, Νοῖς οἴποῖ τι565 οἵ ἐκπονεῖν ἴῃ {5 Ῥἷαν, 

Ἰ1, 375, 1358. 
1. 741. ἕπου, “Κεερ ἱὰΡ ΜΓ τηθ.᾽ ὙΠοτο ἰ5. ἃ βἰτη τ ἀϊαϊορας ἴῃ 

Ἡεγαςί. 728, ὅζο., Ὀεϊννθδη {Π 8 αρεὰ ΤΟΙ τ πᾷ ἷ5 αἰξεπάδηξ, 
1. γ42. τὸ Ἐν ποδός, ὅζς,, 11{, “νν7ῆαΐ Ῥεϊοηρθ ἴο τὴν ἴοοί, ἷ. 6. ἴϊξ 

τηονοπηθηΐβ, τὸ τοῦ νοῦ -ε “ Τὴῦ τηϊη᾽ 5 ἰηϊθπί.᾽ 866 οἡ τὸ σόν, ], 247. 
1.. 742. ΤἼῊΘ σοπηπηοη τοηδοτγίηρ οἵ περιφερῇ στίβον, “ ννἱπάϊηρ ῥα, 

5. γΘΙῪ ἀοιθια]. (886 περιφερής ἴῃ 1,οχίοοη.) Βείίοσ ἰγαπβ]αῖθ “ἸῺΥ 
δἴδρϑ (μαΐ βία, ρου ο᾽εσ {Π6 σΓουη,᾽ αη]655 νγῈ τοδα περιφερεῖ ννῖ1ἢ βάκτρῳ, 
“ΤΩΥ Οἰτο!ηρ᾽ πιαῇ,, ΕῸτ στίβος --“ [οοἰδίερ,᾽ ορ. ϑορἈ. 2.21]. 20 στίβον 
γ᾽ οὐδεὶς κτύπος. 

Ἰ.. 7γ44. τυφλόν, “α ὈΠΠπᾶ ρυϊάε᾽ (Ρ.). ὅταν - ἐπεί, ἐν Π6η (566) τὴν 
5ίσῃι 15 5μοσί, 

]. γ45. παρῇβ (σεαυτόν), “ρἶνε ἱπ᾿ οὐ “1αἰπι.᾽ 80. παρειμένη, “ οχ- 

Βαιβίοα ᾽ΌΥ ἀΐβεαβθ, “41. 204. τ 
Ι.. γ46. τοῦ ἀπόντος, “ννῆαί 1 Ιαοῖϊς,᾿ νἱζΖ. βίγεηρτῃ. 

11. γ48, 740. δούλευμα -- ' βετναηί5,᾽ αὐδίγαοι [ῸΓ σοπογαείθ, 5 ἰῃ ΘΟρ᾿ι, 
"πὲ. 756 γυναικὸς ὧν δούλευμα. παίδων, νἱῖῃ! τύχην, “ Θοποοτγηΐη εν 

οἰ άτοη,᾽ τὰς σϑη, οὗ ταβρϑοΐ, 
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ΝΟΤΕ5. Δ1ΝῈ5 720--799. 

1. γξι. βαλεῖς χαράν, “ σοπίετ (σὶνε) ρΡ]εαβιτο. Νοῖθ {Π6 γον βἰπριϊαν 
[ο]]οννίησ (Π6 ΡΙΌτα] μηνύσετε. 

1. γδ5. Τῇε οἱά τηδῃ, ᾿Δεηε νης Πῖσ. οὐνπ ἰοτίππες τῖτῃ (ἢο5ε οἵ 
Οταιβα (1. 808), 458 -- Το 1 5. ΠῚ οα δοοουπηί οὗ [ἢς οταοὶθα ἀεο] ἱνοτοά 
ἴο ΤΥ τηαβίογ ᾽ 1. 6. ᾿ ἄο {πεν Ῥοτίεπα δὴν εὐ] ἴο τι5᾽ ἘΕῸΓ [Π8 ῥΙυταὶ 
δεσποτῶν, τείεττίηρ ἐο Χαΐμτ5 ΟὨΪν, ορ. 11]. 222, 648, 7γοο, ἀπᾶ ἴοσ νοσῶ 
1. 264 η. ; 

11. γ56, 757. θάνατος, ὅζο. 8:6]. 667. κεῖται, 5. τιϑ114] -- ραδβῖνε οἵ 
τίθημι, “15 οτἀαϊηεα.᾿ μοῦσα, “ βίταίϊη ᾿ οὗ γγο6, 

1. γ59. ἼΠε γε 15. ἐπ ρῃαίίο - “ἴΠου βαγεὶν Παβδὲ ϑοπὴβ οαϊαταϊν (ἴὸ 
γεροσί) (παῖ αἴοοίβ πηα.᾿ 

Ἰ.. γ63. Ηετγε Οτειιβαβ ρβαββίοπ νεηΐβ ἰ[βε! Γ ἴῃ Ὃ ἀοοΠπηΐαο5,᾽ [ῃ6 Ῥαθᾶα- 
Βοριβ σοπίϊπαπρ ἴο 5ρθαῖκ 'ἴπ (Π6 σαϊπηοτ ἰαπηθῖο πηοῖτα, ὙΠ6 58 ΠῚ6 
τηθίγ 4] ἀενῖσα 'β ἐμ ρ] ον αἵ 1. 14.459) αἰἶθὸ ἴῃ 221}. 7., 827, “1ε]. 622. 

Ἰ, γό4. ἄχος ἄβιον, “« ννος {Παΐ ρΡοΐβοηϑβ {|6᾿ ((.). 
1. γόη. ἔτυπεν. ὙΠ βθεῖηβ ἴὸ ΡῈ {86 οἠἱὺ Αἰιΐς ραββασο ἰὴ ψΒ ἢ 

{Π|5. 2 ΔοΥ. δοΐῖ. ὁσουτθ. ὍὙη6 ραββῖνε δοσ. τυπείς ἰ5 ἐουηα ἔνγίσα ἴῃ ἴῃ 6 
“ἡπανγογηαελε. ὙΠοθῈ απ βοπα οἴμογ ἴθπϑα [ΟΥΠῚ5. οἱ {ΠῸ νεῖ τύπτω 
Ῥεϊοηρ' ἴο δῃ βαυίϊον ρογὶοα οἵ Ατιὶς, δηα ἀγα τοίαϊηθα ἴῃ ἱσασεᾶγ, ὍΤΗῈ 
Τη βϑίηρ ἴθηβθθ ὑγογα βαρρ ες ἴτοπὶ Οἴμου νογῦ5, ἃ5 ἐπάταξα, ἐπλήγην 

(πληγείς), ἔπαισα, ὅζο. 
Ἰ. γόφ. πάρεισι, “ ἀτὸ (αἸτεαᾶγ) Βεγε᾿ ; πεῆςθ (ἢς μήπω σοπΊ65 ἴοο αἴθ. 
1. γγ6. κακὸν ἄκρον, “ οτοννηΐηρ γγοθ,᾿ ΤΠ ΠΥΎΒΟΠ᾽ 5. ὁ ΒΟΓΓΟΝ 5 ΟσΟ ἢ οἵ 

Πβοτγονν. ἔλακες τι ρεαϊεα (ϑεἰ Ἰογ), πε ἄφατον 1. 782, ἄτεκνον 1]. 790. 
ΤῊΝ. {τοῖς οὐ νογραΐὶ στερϑιϊεϊοηβ 15. στἱ ἀϊου]εὰ ὈῪ Αὐβίορμαποβ ἰπ {μὲ 
Λ᾽αηας 1352. 

Ἰ. γ8ο. ἐκτελῆ, “ΠῚ στοννη.᾿. 8566 (΄. “1. 
1. γ85. ἐκπεραίνεται, “ἴ5. Βεοοτηΐηρ ΔΙΠΠ]116 4. Οἴειιθα αϑῖκα (οσ {86 

ἀείαί!ς. 
1. γ87. ὅτῳ ξυναντήσειεν -- τὸν συναντήσαντα 1. 534, ἴΠ6 ορί. ἱπαἸοατίπρ, 

ἃ τοροτία βρεβοῖ. ἐκ θεοῦ, “ ἔτοπὶ {Π6 Ἀριιβα οὗ ἔἸς ροά. 
1. γ89. τὸ ἐμόν, “τὴν Ἰοΐ᾿᾿ οτ “ οοπάϊτίοη.᾽ ΟΡ. 1. 247 π.» 4150. 742. 
Ἰ. γ92. τίς ἐχρήσθη; “ὙὙΠο ἴ5. ἱπαϊοαϊεαά ΒΥ [Π6 ογαοὶο 7 Ι͂Ὼ 1. 1218 

Τοη ἷξ τογπηθα ὁ πυθόχρηστος. ᾿ 
11. γοό, γ97. ὑγρὸν... αἰθέρα, “Ἰαιϊά αἰτ᾿ (ΜΙ οη, Οὐσμμς οϑο), 

ΨΊγρΊ 5. “Πφυίδαπι δϑίμογα (.467:. 7. 65). ἑσπέρους, κ(]. α5 ἰη Αεβοῆ. 

γονε. 256, ἴῃ. ππίκποννῃ ταγϑίουϊοιιβ νυν θβίεγη Ἰαπα, θεγοπα ἴΠ6 15165 οὗ 

Οροεδη. 
1. 799. οἷον, ζο. Ορ. ΤΙ, 818 ἀπὸ γὰρ ὀλόμενος οἴχομαι, οἷον εἶδον 

. μέλος, 721. 7. 148 θρήνοις ἔγκειμαι... οἷαί μοι συμβαίνουσ᾽ ται. Τῇ 

τπο56 ἀπᾶ βἰ πη ]ατ ραββαροβ [ΠΕ οἷος -- ὅτι τοιοῦτος, ΟΥ εἾ56 ἀδβρεπᾶϑ ἀροὴ ἃ 

νογΌ ἱπιρ] Ἰοα ἰπ τη 6 σοπίοχί, “οοηϑί ἀθτίηρ' μα, ὅζο. Ηδτς ἔθη οἷον οου]ὰ 

ἀερεπά ου (Π6 ἱπυρ! θὰ νογὺ οἵ ννἸβῃΐηρ, σίνἑῃρ' ἃ τθάβοῃ ἴογ τῆς νυ ῖβϑὰ. 
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7ΟΝ. 

1. 801. ἀκύρωτον, “ππηάἀεοϊάοα᾽ 48 γεῖ. 
Ἰ. 805. παιδός, “οη ῬΕΠΔ]Γ οἵἩ 1ῃ86 Ῥου, αἴϊεγ προ-θύσων (- ὑπέρν. 

ξένια, 1. 6. ὁη. Ῥτεΐεποο οὗ ἢἰβ Ρεΐπρ ἃ βίταηρεγ (]. 654). Εοτγ γενέθλια 
566 ποίβ οῃ ]. 652. 

Ἰ. ϑοό. τῆσδε, ρτο Ὁ] σοεβ Ὑἱ λαθραίως (1. 1031), [που Ρ ἢ 5οπηδ 
ΘΟΠΒίΓαΘ 1 ἡ] πόσις. 

Ἰ]. 808-858. ῬΑΕυΑσοοῦβ. “Δαν, τοῦ αγὲ δοίγαγεαῖ αγια ἐγισιεϊοα ὃν 
ἐὰν ἰογᾶ. 44 λαυΐγρ' τυρααϊεα {ἦε6, γιοῦ «αγίρερ' ἐο κατέ {γι Δὶς ἰοΐ τοῖέᾷ 
ἐλέμο, λαΐλ ροΐίογε λένε α εὐτια 2γέφέδν, αὐτὰ σοέ ἀΐρι 9 Δ εῤλὶ γον λὲς 
γϑαγγις. πα γίστυ, ἀγιοτυῖγ ἀΐνε 10 τιαγελοοι ργοτυς, ἀ6 αέλ ὀγοιεσἣΐ 
ἐλθὲ ἀζέλεγ' οι ἃ σέο 2γείεχέ, δέσατιδε ἕλοις τυογέ ελίλαζοςς, 2, οεῖγι ἐο 

ϑοΐ ἐλῆς φθγείϊε γοιείλ τέῤογε ἐὰν γαΐλεγὴς ἐλγογδ, τοΐίλ {λὲς γιετυῖν ἐγευεγείφα 
217,16. (ΗΟ, “17 λαίΐε ἀεφεεῖξ αγια ἐηιῤοοίμγε. Οἷτέ »Ἐ1Ὲ αγλὸ  ογιδδί 7671, 

λον σὴ οὐνεῤίε. ῬΑΕΡ. (σοπεϊπαϊπηρ) “ ΠΡ ον ο7 αἰ], ἐλοῖς ηεμδέ ἐαξε ἐλὲς 
ἐπα ἡπίο ἐὰν ἀστιδο 707 ἐΐς ἰογώ,. δ οίίογ, τυΐλὰ ἐὰν εογιδογιέ, λαα ἀξ τυεααρι 
α ἀϊρά- δον» αἰαγι6, 07" 9716 ογ ἀΐς οτοῦ ΑΙ δοίζαὶ γαεθ. δοτυ ἐλοηνεζογε ἐλοιῖε 

γετέδέ ῥίαγ ἃ τυογιαγεῖς ῥαγί, ἀγα ὁγ ἀαρρε» ο7 ῥοΐξογι σαν ἐὰν ἀμοδαμα 
απαῖ λὲς σοῦ, 676 ἐλεν ἑαῤὲ ἐὰν 75. 12. τοῦ! αἱά ἐὰν ἐγιέογῥγίφδε, ψαϊἐλεὶ, 
ἦγ: 1172. ογ' ἀξαΐλ, ἐο ἐλέηε ἐλαΐ γτεγίμγεα ρδ; ἃ οἴασο ογεῖν 1721. σπταλιε, ὁπ 

ἦγε λεαγέ πιο τυλιέέ ἐμ)εγον το ἐλε 2ηεε. (ΗΟ. “7 Ἴοο, εἶδαν »εἰφίγεσα, τοῦδ 

σλαγε ἐὰν 7ογέμγιες.᾽ 

1. δορ. μεμηχανημένως, “ οἵ 5εῖ ριτροβο,᾽ “ ἀεϑίσπεα]ν. ΕῸΓ αἄνοῦῦ5 
ΒΙΠΠ]ΑΥΥ ἰΟτπηθα ορ. βεβουλευμένως, βεβιασμένως, μεμελημένως, ἀπᾷ 
ἃ ΠΙΠΏΘΙ οὗ οἴΠεῖβ. 

1. 813. ὅστιβ, οαιι581, “βίηοβ Π6,᾽ μέ οὐ ψνέζῥε φεῖ, Ορ. ἥτις... 
εἶδες ἴδε. 55.. 

1. 815. ΕῸΓ [Ὡς τηϑίαρμοσ ἴῃ ἐκκαρπούμενος ορ. καρποτρύφοι 1. 475, 
καρποῖς 1. 922. ἔ Ξ 

1, 820. ἐξενωμένον, “Ξεηξ «ρτοαᾶ᾽ (Β.). Ὅρ. δαρὸν ἐξενωμένου ΒοΡΆ. 
7Ζγαελ. 65. ῬαΙδγ᾽ 5 τοπάδγίηρ " ἀἰβοννπθᾶ᾿ 5 1ΠΘρῚπηαῖα 5θθπη5 ἴο Ἰδοῖς 
αὐτῃοτίίγ. ᾿; 

Ἰ,. 822. ἄφετος, “ ἀξάϊοαϊεα. ὙΠδ τθγπὶ ἰ5 ῬΥΟΡΟΙΥ τιϑεα οΥἩ βαοϊεᾶ 
ΔΗ Π1815, ὙγΠ]Ὸ ἢ ἡγετα δ]]οννεα ἴο τοαπὶ πηΐοιτετεά. Ηδηος ἠλᾶτο 1. 53. 

λάθοι, ορί., αἴϊτεν ἀέελογίς ρτεβ. παιδεύεται. 
1. 825. οὐκ ἐψεύσατο. “ ΤῊΪΞ ἱπτηὴβ οὐ [Π6 56 η56 αἰίδοῃθα τὸ δῶρον, 

1. 537, ΒΘΙΠΕΓ 1ξ ὑγετα ἀῃ δοίπα] " οΊ Γ᾿ ΟΥ ΟΠΪΥ ἃ τοϑίοσαϊίου το Χαίμιβ 
Οἱ 5. οννὴ οἢ1]4, ΤἸη 1Πδ Ἰαζίεσ οαβα ΑΡοἹ]ο 5 ογθᾶϊι, αροοτγάϊηρ το 16 
ο]4 τη η᾿5 [ΠΘΟΙῪ οὗ Τοπ᾽5 ραγεηΐαρϑθ, ἰ5 ργεβεγνθά. 

1. 826. ἔπλεκεν πλοκάς, “νγαὰβ υνεανίηρ α ἰἴββπ οἵ [(α]Ἰβεμοοᾶ᾽ ((.). 

Ορ. 1. 1410, αἶβδο 2Ὄφῶῴ. «4. οβ6 ἐμπλέκειν πλοκάς ἀπὰ 77αγηείον 6. 
17 :-τ 

“Ὁ νῇαῖ ἃ ἰδηρ]βα γγεὲῦ νγε σϑᾶνα 
ΔΊ εη βυβὶ γα ῥγδσίίβε ἴὸ ἀφβοεῖνο. 
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ΝΌΤΕΞ. ΠΙΝῈ5 8οι. 853. 

1. 827. ἀνέφερε, ἱπηρετί. οἵ ἱπίεπέϊοη, “ τηεαπὲ ἴο τείεσ 1 ἴο,᾽ ἱ. 6 ἴῃγουν 
ἔπε τεβροπϑι εν οὗ τὲ προ, “ἴδε σοά.᾽ Ορ. 1. 543. Δδαεελ. 29 ἐς Ζῆν᾽ 
ἀναφέρειν τὴν ἁμαρτίαν λέχους, 7ῥλ. 7. 3900 ἐς τὸν θεὸν τὸ φαῦλον 
ἀναφέρειν. ἁλούς - εἰ ἁλοίη. 

1. 828. ἐλθών, 1 σεπαΐπε, τησϑὲ ππεᾶπ ἦ“ Άεη ΒΕ σοῖ ἴο Αἴδεπϑ.᾽ Βαϊ 

Βοῖῖ ἐπῖϑ νγοτὰ ἀπά χρόνον Βανε Ῥεεπ [πιΞῖ]γ Ξυξρεοίεά. (ΕῸΓ επποπᾶδ- 
ΐοτιβ ξεα (. 4.) Ἀειαϊπίπσ χρόνον νγξ τηδὺ ἴδκε ἰΐξ εἰμεν 45 {πε βαθ)εοῖ 
οὗ ἀμύνεσθαι, "νυ 5Πΐπο εἶτηε (ΌῪ 15 14 ρ56) ἴο τερεῖ ᾿ ἔμε σβαγρε οὗ μανίησ 
ἱπιγοάποεά 4π αἰΐεπ (ερ. 1. 659), οἵ 85 115 οδ]εςί, “ νυ ββίηρ ἴο ἀείεηά 
Ἠτηβεῖξ ἀρ αἰπϑε ({πε σοπέϊπρσεποϊε5) οἵ τἴτης,᾽ 1. ε. τ[ῃς σβαποε οὗ ἀΐβοονεσυ, 
ὃν Ρἰδοείηρ Το ἴπ ἃ Ξεσῖγε ροβίξίοη 45 Κίπο οἵ Αἴδβεηβ. 

Ἰ, 820. καινόν, ᾿τγεάϊςαϊε, “ἴπε πάτας 15 ἃ πεν οπα.᾽ ἀνὰ χρόνον, “ ἴπ 
ςοῦτξε οἵ εἶππε,᾽ 1.6. ἴξ νγαβ σοϊπεά 45 δπ δετ ουρηϊ, ἴο Ξυξὲ {πε οἰτοῦπι- 

βίδῃςες οὗ ἔπε εαϑβε. Ηε ἱτῃρὶῖεβ ἐπαὶ Χαῖυ5 διταπρεά ἐῃπ τηεεξίηρ 11 
1οπ δπᾶ ἱπνεπίεα ἔπε πατηε δοσοτγάϊποϊν, ρτείεπαϊπο (δῆθεν) [παΐ 1ξ νγὰᾶβ 
ἃ Ρᾶτε δοοϊάεηξ. 

᾿ 834. φαῦλον, “Ρἰαίπ᾽ οτ “Ξἰπιρῖε,᾽ οπε σῆο ἰ5 ποὲ σοφός. χρηστόν, 
“1 Βε δὲ νἱγέποιϑ,᾽ ποῖ α "Κπαγνδ. 

1. 827. ἀναρίθμητον, γετεζίο γεεεγεέγο, "οὗ πὸ δοσοιηῖ Ορ. “7ε]. τ670, 
ψέβετσε ἀναρίθμητοι τε σοπίτακτεά ψ ΙΗ εὐγενεῖς. 

1 838. ἄγειν, εἐχρίεπαίοτΥ ἱπῆπ. -- τὸ ἄγειν, “ἴῃς Ὀτπρίπσ ἴο (ΠΥ 
Βοῦϑε,᾽ ὅς. Ορν. εἴκειν 1. 637. 

1, 840. πιθών, πϑι}}ν πείσας. ΤῊΣ 2 Δ0γ. δεῖ. 15 ταστε.0 Τῇ τη 616 
δοτ. ἴ5 ἀαξεᾶ τῆτες οἵ ἔοι ἐἶπηες ΒῪ Επτίρί ες, πιθοῦ, πίθοιο, δις. λέγων, 
“ ῥἱελάϊηρ᾽ 45 ἀπ ἐχςῖιξα. 

84:1. ἐσῴκισε, 5Ξς. παῖδα, “ ἐπίγοάτιςεά ἱπίο Πῖ5 ἔατα ]γ. 
Ἰ 842. τῶν Αἰόλου, Χαΐμτις Βείπρ α 5οπ οἵ Αξοΐῃϑ (1. 63). ὙΒε οἱά 

ταδὶ τπ621Π|5 ἴο 5.0 ἴῃδὲ με οἵἱρδς οὐ ρίπδ!]ν ἰο Πανε ἴακεη ἃ νγῖίε οὗ ἴμε 

Ἀεοϊίάδε, ἱπβέεδα οἵ τηδττγίησ α ἀδυρῃίεγ οὗ Ετεοβίμειβ. Βαϊ μανίης - 
τοαττῖεα Οτεῦβα ἢε νγαβ δουπᾷ ἴο 5μᾶτε μεσ ἐοτίπιηδϑ (]. 818). 
Ἢ 843. ἐκ τῶνδε, “τἤετ τ15,᾽ 1. ε. “ὁπ 1815 ἀσοοππῖ,᾽ 

γυναικεῖόν τι. (ρ. 1]. 6τό, 617. 
1. 847. Τῆε τεαάϊπο ἰ5 ἀοαβεία! ; 5εε (΄. 4. ὙΒε ἴεχε τεδάϊηρ μεθήσεις 

“τοῦτο τηεᾶτ9 “Ῥτουε τγεπηῖϑβ ἴπ [815 τηδίίεγ, ἀπα σοπηεϑ ἴο το ἢ ἴΠ6 5απια 

αΞ ἴξε Μ55. ὑφήσεις τοῦδ᾽, “ ποῖ ἔγοτα {πῖ5,᾽ ἔοτ συβίοἢ ορ. λύσσης ὑφῇ 

ΕἾ. ξεν. 866. 
1 843. δυοῖν, πευίετ, 45 θάτερον ΞΠον5, “ἔνγο Ποβίῖ]ς {πίπρϑ᾽ ἴῃ 

ἃ φεπεγαὶ βεηξε. 
1. 8Ξο. μὲν οὖν, το ΒΕ ἴαΐκεη Ξεραταζεῖν ; {πε μέν επιρβαβίξεβ ἐγώ. 

1 8:2. ὁπλίζει (αἶΞο 1124), α Ηοιπετῖς νυγογά. -Ὁρ. 7, 11. 641 ὥπλισσε 

κυκειῶ. 
1. 853. τε... τε -- “εἴβεγ... ογ, ἀϊβ᾽πποῖῖνε. Ιπβίαποεϑ οἵ [8 σοπ- 

οἰγαςεΐοα αἀγτε σοπυπιοη. 
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717ΟΝ. 

1]. 85.-856. ΕῸΥ [Π6 Ξεητπηθηΐ ορ. 27]. 728--731 1-τ 

ἐγὼ μὲν εἴην, κεἰ πέφυκ᾽ ὅμως λάτρις, 
ἐν τοῖσι γενναίοισιν ἠριθμημένος 
δούλοισι, τοὔνομ᾽ οὐκ ἔχων ἐλεύθερον, 
τὸν νοῦν δέ. 

1. 856. ὅστις... ἧ. ὙΤΠηδ οπιἰββίοη οἵ ἄν ὑν] ἢ ὅς, ὅστις, ὅζο. ἀπ 18 
ΒΕ] Πποίνο 15 ΘΟΒΙΠΊΟΙ ἢ ΠΤ ΟΠΊοι, ἔα  Τ]ν 50 ἴῃ ἱταρεάν, Βὰξ τσ ἴῃ Αἰεῖς 
Ῥῖοβθ. ΕῸΓ ἰπβίδησεβ ορ. «41. γ6 ἱερὸς... ὅτου τόδ᾽ ἔγχος κρατὸς ἁγνίσῃ 
τρίχα, “ἴῃαι πηδη 15 βϑαοτοά:. ,.. ψγῆοβα Παῖγ 1815 βυγοτᾷ ἄοίῃ μΒα]]ον, 

722λ. 7. τού4ᾳ καλόν τοι γλῶσσ᾽ ὅτῳ πιστὴ παρῇ. Τῃ ἴΠε86 «ηᾶ οἰδεῖ 
ΘΧΘΙΊΡ]65 γα Πᾶνα ἃ σΘΠΘΓΆ] βἰδίεπιθηΐ ΔΡρ εα ἴο βοὴ ἀεβηϊξε βείϑοπη 
ἴῃ [Π6 Ὀυποῖραὶ οἰδιιδο - “(Παΐ τηαη, ψηο,᾽ ὅζο., ποῖ “νν βοβοδνεσ᾽ (7ε], 
σ᾽. Ογ. 8 828). Βαΐ 5ἴποθ ἴπ6 βαιθ)πηοῖῖνο τηοοα ἰΐβε] Ἔχρτεββθβ {παῖ 
ἄερτεα οὗ ἱπάδβηϊίοπθοβ νυ πίοἢ ἃ σθηθγαὶ βἑαίθιηθηΐ ᾿πηρ]165, [Π6 Ῥγθβαποθ 
ΟΥ̓ ἈΡΌβθηςΒ οὗ ἄν τηαῖκο5 ῥσδοιίοα Πν Π{1|6 αἰ δγθηςθ. 

11. 859-922. ΟΚΕῦ5Α 5 ΜΟΝΟΡΥ. ““ἤοτυ σλαϊί 7 ἀεε οἱϊογεεθ, Ὁ τὲ} 
σοι γοΐ λοτὺ γενεαὶ »ν σλανιεῦ μέ τυλαΐ λΐραεγς γοτὺ ̓  γ».} ἰογαῖ ἐξ 
7}αΐδε, «παῖ 7 ατὸὲ [671  ογίογη. (ογθ αγὰ αἰ ἐλε λοῤεές 707 τυλίελ 7 ἀεῤέ 
21} Λογιοι7,, »γ σἠατηιεζιεῖ σεεγεί. 8) Αλόηπα απ Ζεις 7 ἐτυέαν, 7 τοὴδὲ 
τεγεγο αὶ {ΐ γιοτυ, ἀγα δαξε ἐλε διεγεγε γι» σοί. 17. τυδεῤ, αγια γ᾽» ἀδαγέ ἐξ 
δογα; φοραῖς απαὶ ηιδγι αἰΐξε ἄατυς τυγογισεαὶ 7|6---. τοὴδέ φγοείαΐηνε ἐλεεῖν 
ἐγεαελε7. 

“Ὁ λοι ἐλαΐ »ιαζεσέ »μεϊοιῖν τυΐδλ ἰνγὰ ἀγα λογηε, σοῦὲ οὗ Ζείο, 77 τοῦὴϊδἑο 
11 ομέ ἐὰν εγῆαν. Ζ770ἀοτε γοιιγιαεοέ γ16 σαΐλεγίγο οτυεγς, ἐὰν λαΐγ αὐ 
“οίάενι ; ἐλέη τυΐέλ ἐγμεὶ ργασβ, ᾿ϑεαάϊεςς οὗ ἡ» εγἕές, ἀΐασέ Ἴογεα τ16 ἀτυαᾶγ 
αι τυογὰ ἐὰγ τουϊϊ. Α»πάαῖ 7 ῥαγε 1λεε ἃ ελτα, απαὶ ἰεγἱ ἀένε ἐλάγε, αἰ γπὲ 1 

20 ῥεγίδλ, 71} δαθε ἀγα ἐλέήμο; τυλῖήϊε ἐλοιε ἐο ἐὰν λα» εαγοϊίεσέ δοϑερς οὗ 
ἐγίμνιλ 

“27ο ! 9071 οὗ Ζείο, οἦτεν 97 ογαείθς ζγονι ἐὰν σοί αόγε ἐλγοηιε, 7 27} αἰἱοιαῖ 
ἦη ἐλίγιε δαγ. ΑἹ δαδε εομεληημαίε αγέ ἐλομ ! 70 7,1} δῤοιδό ἕλοις σέυεεί 
α 5ογ1, αγιαἱ Ἰθασεσί γηἴρε ἐο ἐλε δίγας α 2γὲγ. 7 λέγε στον 7 εἶος λαΐες 

ἔλεε, ἀγα ἐλε ῥαΐνε τυλόγε ἐο Ζειες 7.εἰο ναὺὲ ἐλέε ὀΐγέλ.᾽ 
ΤῊΘ πιϑίγο ἃ5 [ᾺΓ ἂ5 ]. 880, αἰΐζοσ ἴῆσες ἱηϊγοάιοίοσυ γϑῖβαβ, 56 ἴΠ8 

ΤΟΡΌΪΑ ἀπμαραδβέϊς, ΑἸ]. 881 Οσξιιθα Βορίηβ ΠῈσ σομιρ]αἶπε οὗ ΑΡΟΙ]ο 5 
Ῥεγῆάν, τϑοϊεηρ της ἰαὶς οὐἨ Ποῖ ππάοϊπρ 'ἰπ Ἰοπρ- ἄγανγῃ βροπάδῖς ᾿ἴπ68, 
ὙἱΓἢ “τοβοϊνοα ᾽ ἔεεΐ αἱ ἱπΐεγναϊβ, εχργεββδίηρ Β. ταρ ἀϊεν οἵ τηονεπιθπὲ ΠΟΥ 
τίβίηρ ἴτθηζγ. Ηδετ βἰαΐε οἵ τηϊπα αἵ {58 Ἰπποίατγε 1θα 5 ἢοσ ἴο ὙγΘ]οοπιδ 
ὙΠ ἸΟῪ {π6 βοθθπηθ οὗ νβηρθᾶποθ, πη!οϊἀρα Ὀγ τῇς Ῥαβάασοριιβ ἰη ἴῃ 68 
ΤοΟ]]οννίηρ ἀϊα]ορτιε. 

1]. 829-861. σιγάσω, Δοῖ. σοπ)πποῖΐνε. ΤΗς ἐαΐαγα 15. σιγήσομαι. 
σκοτίας -- “5εοτοῖ Ομ. σκότιον λέχος 770. 44, ἀηῃᾷ Ρεγθαρβ᾽ θεῶν 
σκότιοι.. .. παῖδες Α1ε. φρο. αἰδοῦς ἀπολειφθῶ, [ἴτ. “Ὅε ἀεβετίοα Ὀν,᾿ 

ἴ, 6. “1056 411 οἹαίτη ἴο πηοάεϑίν.ἕ ὃ 
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ΝΌΤΕ5. ΠΙΝῈ5 854. 8οο. 

1, 863. πρὸς τίνα... ἀρετῆς ; “ἼΠ ΒΟΙα αἴ 1 ἴο οοηϊεπᾶ ἴῃ [Πδ 
1ι5ῖ5 οἵ νἱτίιε ̓̓  ΑΔ5 Ἰοὴρ 5 Χαΐπμβ ννὰβ (αἰ [ὰ] ἰο Ποῖ, 5Π6 νου] ποῖ 
ταν 8] ΠΕῚ βεοτεῖ [ῸΓ ἔδασ οἵ αἰβρταοίηρ Πΐτη; πίοτο 56 ἰθ. φᾶσεὶθθθ ἀροιυῖ 
ἢδγ τεραϊαξίοη, ἀπ νν1}] πΠῸ ἸΟΠΡῸΤ σοπίθηα ἴοσ ἴξ. 

1. 866. διαθέσθαι... καλῶς, “ἴο 5εἰ τίρῃι᾽ ΠΟΙ [ατα Ἵν (τοῦ }]65 (}.).Ψ 
ἅς, τείενγίηρ στατητηαίϊοα!ν ἴο ἐλπίδες, ᾿τη 1165 1μῈ οὐὔ]θοὶ οἵ ΠΕ  Πορεβ, 
νἱΖ. σειτίησ παν οὐ Ποὺ Ομ] τοῦ ΑΡΟΙ]ο, Ιῃ Βορε οἵ {15 586 Παά 
οομοδαὶ θα ΠΟΙ ἀτηοι ὙὙ1ἢ (ῃ6 σοῦ; Ὀὰΐ ποὺν {μαΐ {Ππ|5 τηοῖΐνε 15 σοηθ, 
ΠΕΙ ΟΠ]Ὺ 5αἰἰϑίδοϊίοη 15 ἴο Ἔεχροϑβε ἰηῖ58 ρεγῆαγν (δ.). 

1. 870. Εογ {πὲ ομηἰβϑίοη οἵ μά 'π δὐἀ]ιταϊίοηβ ἐρ. ϑορῃ. Οειί. 7", 66ο, 
Ιοϑϑ8. ΔΙΠΟΠΡ᾽ ΤΉΔΠν ἰπβίδηοαβ. 

ἸΙ. 8γ1-ὃ72. σκοπέλοισι, ([ἢς ΑὐοτΟρο] 5, Παλλάδος ὄχθῳ 1. 12. 
λίμνης, δζς., “16 ΒΑ]]ονγεα βἰγταπᾶ οἵ Ὑηζοπ᾽β πποτε᾿ ((.). Τῖβ ννὰβ 
Ἰἀεπειβεά τ] ἃ ἸΔΚα ἴπ Τάργα. Ορ. Αδββοι. δέφενε. 2882. ΑΘΓ ΒΕΥ 
Οἷντα ἔτοπὰ ἴπ6 Πεδαᾶ οἵ Ζειιβ (]. 456) Ῥα1165 15. βαϊά ἴο ἴανε δ ρῃίθα οὴ 
ἀπ 5βοτε οἵ τῃϊβ Ἰακε -- εἴ 5εὲ αἰδοῖα Ττιτοπίάα αἰχὶς Ὁ πηᾶα᾿᾿ Τπσδῃ, 

2 λαγε. 9. 3523. ξεποα {ΠῸ δρρεϊ]αδξίοη " 7 γελογιΐα νἱτρο᾽ Νίτρ. «4671. 
11. 482. 

Ἰ. 874, 875. ὡς, δζο., “5ἴπος Ὀγ {Ππ|πρ [Π15 θαυγάθη (Π6Ὶ βθοσγεῖ) τοι 
ΤΥ Ὀτεαβί, ὅζς. Νῆσαι 5 “ἴο ΒΘᾶρ τπρ,᾽ 45 νήσαντες ἤέγε. μγ΄. 243. 
1. 877. κακοβουλευθεῖσα, “ τηϊϑο αν ΟΥ5]Υ ρ]οἰἰ6α ἀραϊηδί, 1. 6. “1Πε νἱοϊίηη 
οἵ εὐ] ἀενιβίηρ οἡ ἴῃς Ρατί οἵ πηθὴ ἀπά ροᾶβ.᾽ ὍΠε σοτῃροιπά ἴ5 ἱποοὺ- 
τε ῖΥ πιδάς, βίποθ νοῖρ5 ποῖ σοιῃρουπάθα ἢ ΡῬτγεροϑίτοη5. (85. ἐπι- 
βουλεύω) 5ἰιου!]ἃ ΒΕ ἔογπιθὰ ἔγοτη δὴ δἀϊθοιϊΐνε οὐ ποῖη αἰτεααν οοτη- 
Ῥουπάεά (κακόβουλος) πὰ 5Που]ά ἐπά ἰπ -ἐω. Ἡΐεποα νγῈ ρεῖ κακοβουλέω, 
1|κε ναυμαχέω (ναύμαχοςῚ), εὐτυχέω (εὐτυχής), ἕο. Βαϊ Εὐτίρίάο5 15 Ὁ 
ΠΟ Τηθ8Π5 τορτίαγ ἴῃ ἴΠ 656 Γοτηηαίίοηβ, ἀμ Ῥα]θυ ρῖνεϑ ΒΟνΈ ΤᾺ] ἰηβίδηοαϑ 
ΒΥ ναῦν οἵ ΠΠ]Πππίγαξίοη, 

11. 881, 882. μέλπων ..... ἐνοπάν, "Πα τηα]τοϑὲ τηθ] ον ὁπ {Π6 [γτα.᾿ 
ΟΡ. ἑπτάτονον χέλυν Α1ω. 441. Οτρίπα!ν ἀπὸ ᾿γτα μαα οαν ἴῃτες, {Π θη 
Το βἰτίηρθ. “Τογραηάον 15 βαϊᾷ τὸ μανεὲ δἀάθα ἴῃτος ποτα ἀροιῖῖ 
6βο 8.6. 

ἅτε, ἔδυ. “ὙυΒΐ ἢ ἀνγαῖκοβ συγεοῖ βοθοαβ οὔ (ῃς Μαβεβ᾽ βϑοηρ.᾿ ἀγραύ- 
λοις κέρασιν, “Ποτη5 οἵ ν»]]ἃ οχοη, ἴῃ τοίεγεπος ἴο ἴῃ Βόγη βουπάϊηρ- 
Ῥοατὰ οὗ ἴῃς [γ1ι6. [Νοίῖβ (ῃς ἄ ἰπ κέρασιν, ἀοσοτάϊηρ ἴο Ἐρὶς πβαρ6,} 
ΤΒε ορίτμει ἀψύχοις σοπνεγϑ5 ἴῃς ἰάδα οἵ ἴῃς “Π1{861655᾽ μόσπ Ἰἰνίηρ, 45 1ὲ 
Ὅύετα, ἀραΐη ἴῃ [Π6 Τηιιβῖο. 

1. 88γ. χρυσῷ, ἄτο., “1Π6 σ᾽ ηΐ οἵ ρο]ά ἀροη τὮγ Ἰοοκβ᾽ ((.). 
1. 588. εἰς κόλπους, εἰμεν νυν φάρεσιν, “ ἰπῖο τ[Π6 Ῥοβοπι ([0145) οὐ 

ΠῚ ἄτεβ5,᾽ ΟΥ̓“ ἱπίο ΤῊ Ῥοβοτη 707, ΤΩΥ̓ ἄτοθ5 ἴο ἄδβοκ ἴξ.᾿ ἀνθίξειν 5 ἢ 

ἐχρ᾽απδίοτυ ἱηπηίτνο. ΟΡ. “27εἰ. 243, Ποτο θγηῖοβ ἤπᾶ5 Ηε]θη χλοερὰ 

δρεπομέναν ἔσω πέπλων ῥόδεα πέταλα. 
1. 8ρο. χρυσανταυγῇ ἰ5 ἀη ἐχρτεϑδῖνε υγοτά, “τϑῆφοιίηρ' βο]άθη ββδεη᾿ 
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ΤΟΝ. 

85 ἴῃ ἃ Τλΐττοτ, Ορ. 27ε2. 025 χρυσέων ἐνόπτρων λεύσσουσ᾽ ἀτέρμονας 
εἰς αὐγάς (Ν.). ' 

Ἰ. 89:1. ἐμφύς, “ σταβρίηρ, {κε ἐν δ᾽ ἄρα οἱ φῦ χειρί ἴῃ Ἡ οτηετ. 
1. 892. ὦ μᾶτερ, ὅζο. Ορ. Ον. 2. 4. 447 “Π|ὰ αυϊάεπι οἰδηηαραῖ. 

Το οατγίββί πηα πιαΐασ," ἴῃ ἢἰβ ἀββοτίριίοη οἵ [8 τὰρε οἵ Ῥγοβεσρίπθ, πῈ 
ὙΠΟ] 6 οἵ ψγῃ οι 5Που]α ΡῈ σοπηραγεα ψ 1 {Π6 Ῥγαβαεπί ραββαρθ. 

ἸΙ. 8η6. Κύπριδι χάριν πράσσων ([. 37), “ ἀοϊηρ Ρ]δαθιτα ἰο ΟΥὙρτίβ,, 
{Π6 σοάάεββ οἵ Ιονε. 

11. 897, 898. φρίκᾳ ματρός 15 τεπάετοά (1) “ἴῃ ἀτεαά οὗ τὴν πιοίμοσ, 
(2) “νἱτἢ ἃ ταί οτβ {81111᾿ (Ρ.)), ἴῃ τεΐεγεποε ἴο μεσ οὔγῃ ἀροηϊζθα ἔδεϊ- 
ἴπρβ, ΤῊΙΒ ἰ5 [87 ποτα ἔοσοῖ ]6. 

1. 899. εὐνάν, 1. ε. “ἴῃς σανε᾽ (]. 17). 
1. 9ρο5. παῖς μοι σός, “ἴῃγ ΟΠ] ἴο τὴν ξουγονν.᾽ μοι ἰ5 ααί. εἰλέίεσις. 

[Νοῖ “πὺν οὨ1]4 α,ια τ[Εἴπε (τεδαϊηρ καὶ σός). ὅε6 (. 4. 
σὺ δέ, ὅζε., ἃ Ραϊμειὶς οοπίγαβι, " απα ζάσιε (411 ἴῃ 8 νυ 116) σδγο]]εβὶ 

ἰο [ἢ γΥ ἵγτὰ ὄἌχυ]δηΐ βίσαϊηβ.᾽ 
1]. φοϑ-οἵτ. ΤῊ γε Πηδικ5 Ἔα ρῃδίϊς ἰγοπΥ,--- βίποα ζάσι σἰνεβὶ αϊίογ- 

ἃ Πο8 δἵ ἴῃγ 5ῃτίπα.... 7 ἴοο ν}0}}1 Ῥτγοοϊαΐτπι ἃ νγογά ἰπ ἰῃΐπε βατ΄ Εογ 
1Π6 Δ] οἐπηεηΐ οὐ ογᾶοὶεβ, ἱπηρ] θα ἴῃ κληροῖς, 566 οη ]. 41:6. ὀμφάν ἰΞ 
ἃ αἰνίηθ, ἃ5 ὁρροβεὰ ἴο αὐδάν ἃ Βιιπιαπ πἰίογαησθ. 

πρὸς θάκους, ῥΓερπαπὲ ΠΟΠΒΙΓΙΟΙΙΟΠ -ὸ “ΜΠ Θη ΤΠΕΥ ἀΡΡτΌΔΟΝ τὴν 
Βῃτίηα,᾽ 

1. 914. χάοιν οὐ προλαβών, “[ὉΓ πο ἴανοι ετὐϑὶ σϑοοῖνϑα, ἱ. 6. ἐμοῦ 
ἴποὰ ονγεᾶξε Ὠΐτη ποίῃϊηρ ἔῸΓ Δ ΠΥ βεσνίοα ἄοπα Ὀν Πΐπη. 

1. οἵό. γενέτας, ΠΕΙΘ τ ᾿ 50, ἂς ἵπ ϑορῆ. Ὁ. Ζ᾽ 470 ὁ Διὸς γενέτας. 
ἀμαθής, ΡῥτΟΡ. “πποοπϑβοίοιβ,, [ΠΟῸΡῊ 1,. ἀπά 80. ἴαϊκα ἰξ ραββίνεὶϊνῃ -- 
“πηκπονπ,᾽ αὶ νυ] ποῦί σἰνίηρ Ράτα}]6] Ἰηθίδηςθβ. 

1. οΙ8. ἐξαλλάξας, “Πανὶπρ Ἰοβί,᾿ 1. 6. “Ῥετοῖε οἵ᾽ [ῃ6 58] ἴπ 
ψ ΐο Οτεθα μα ψγαρρθα {π6 ῬΆΡΥ ἷπ ἀείδα!ς οἵ σπάργανα (132, 

5). 
αὶ 919. ἁ Δᾶλος, “2'ὰν Τ)ε1ο5.᾽ Τῆς Ρα]τὰ ἀπᾶ {Πς Ῥαν-ἴγθο ἀγα τείοσγεα 
ἴο ἴπ 472. 458, ὅἄζς. ἔνθα πρωτόγονός τε φοῖνιξ δάφνα θ᾽ ἱεροὺς ἀνέσχε 
πτόρθους Λατοῖ φίλᾳ, «50 ἴῃ 721. 7. τορος. ὙΠδ βίογυ 15 1014 ἴῃ {86 
Ἡοππετῖς Ηγιηπ ἴο ἴῃς Τε]απ ΑΡΟ]]ο, 1]. οἱ, ὅτε. : “ΕοΥ ηἶπα ἄδγβ πᾶ 
πἰρηῖβ 1 οἷο βυΠετγθά {πς6 ὈἰγΠ- Ραΐπβ, Ὑν ἢ 4}} [π6 σοάάοββεβ ἀτουπᾷ Ποσ, 
βᾶγε Ἦετα, γῆ. νγαβ Κεορίπρ Ῥδοκ ΕἸ]εἰ πα ἴμπ Ἰδαϊοιιθυ. Βαΐ τς 
φοάάεββεβ βεηΐ {οσί [τῖβ ἴο ϑαπητηοη ΕἸ] τα, ἀπμα 506. οάτηθ ἔτγοτα 
ΟἸγπῖρὰ5 αἵ {πεῖν ἰἀαϊπο ἐνθὴ ἴο Ἰθεῖοβ. ὙΒΘη ἀραΐη ἀϊά 186 Ἰαθοὺτγ 
Ῥαΐῃβ ἴαΐτε μο]ᾷ οἵ 1,εἴο, δῃᾷ 586 οαδί ΠῚ ἃγμὶβ τουηα ἃ ρδ]τη-ἴγθα ἔγαμῖ, 
ἀῃα 5ἰτγαὶρ ΐνγαν (μ6 ΟΠ] σργαηρ' ἕοστί τὸ τῈς Ἰίρμι. 

1. 921. λοχεύματα, εἰπεῖ ἃ σορπαΐθ δοο. “Ῥοτα ὈῪ ἃ Βοὶν δἰτίῃ,᾽ οὐ ἴῃ 
ἀρροβίτἰοη. ἱ ἢ σε τε ' οββρτίηρ, αρϑίγαοι ἴοσ οοπογεῖθ, Πκ δούλευμα 

. 748. 
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ΝΌΤΕ5. ΠΙΝῈ5 891-927. 

Ἰ.. 922. καρποῖς, ᾿πδίττ]θης4] ἀαϊ,, “ ὈῪ [πε 5θθᾶ (ἐγαοε γἱηρὺ οἵ Ζειι." 
Ἐογ {86 τηβίδριοσ ορ. 1]. 476, 815. 

1]. 925-1ο47. ῬΑΕΡΑσοσῦβ. “ Φακεράξεν, ἐλὲς τιστν ἐαῖε ΟΥ̓ τυος Μὶς γιξ 
τυξίλ γί. Ηγλαέ ηιδαρς ἐλὲς τῤῥγαζαίγιρ ο7 ἐλ6 ροαῦῷ 721] γη6 ογσὲ 
αραΐμ’ ΟΒΕῦβΑ. “7εαγ ἐλόμ.! ἰλοῖε ἐπμοτυεεέ ἐλε Ζορρ ΟΣ αἱ 
ἐλό»ις 3 ῬΆΑΕΡ. “ γές, ἐΐλδ εατὲ οΥ Μαη. (ΚΕ. “Τάσγε ΑΙ ῥοίϊο γογεθα 
»6--αἰογε ἡ: 1λαΐ εαὺὲ 7 ὁαγε α εἰτ[ά. ῬΑΕΡ. “Τλδγε ἐς ἀδ ποτ ἢ ̓ 
ΒΕ. “2)]εαάϊ, ἐαῥοτει ἐο τυΐα ὀδαςίς. 7)λαΐ ἀδεα τυας »εῖ»ε---- 4 βοϊρ ραῦε 
ηο αἱα. ῬΑῈΡ. “ἤοτυ εομαεέ ἐλοι ἢ ἐγμθι } ὁμΐ ἐλ ροαά τυας »ιογε 
«γμοὶ οἰ. ΟΒΕ. “772, νεοίλοιερλέ, νεΐρλϊ σαὺὲ λὲς ελτϊα.᾽ ῬΑΕΡ. “Α41ας, 
70» ἐλε ἄρονε οὔ ἐὰν ἄομσε ΟΕ. “Τὴ ἐλέ γαίσ 97 νιογέαϊ »162ι. (ΑἴαΥ 
8. Ῥαῦβ6) ῬΑῈΡ. “μέ μοῖν 707 γευεγιρε οι ἀΐηι τοῖο τυγοησοα ἐλέε.᾽ 
(ΚΕ. “ Ἡγλαέ εαγι 7 αο᾽ ῬΑΕΡ. “8 πη λὲς ἀοὶν εἀγέμε" ΟΕ. “7 ἄαγε 
γιοΐ.᾽ ῬΑΕΙ. “ δίαγ ἐλέει ἐὰν ἀπδανιά. ΟΕ. “ 7λαΐ οιεγ 70 »η167, ἴουε 
)ογόέάς. ῬΆΕΡ. “ἦς σοῦ ἐλέη, ἐΐάε πῤὝείαγέ λεῖγ. ΟκΕ. “ Οἰααίν 
τυοιίαὶ 7; ὁμεί ἄστυ ἀγα τυλεγε 7 ῬΑΕΡ. "έὰ ἀγηνιεαά γόγεε αὐ ἐδε 
ὀαγιφιεί. ΟΒΕ. “)ίφεσυε;γ ἐς εὐγίαΐμ. ῬΑΕΡ. “ γε! ἐλεε, ἐλγεεῦ 
δἴσε ερεεγισο. ΟΒΕ. “7 λαῦε α τελδρη; ἰείογι. 7 οι ἀριοτυεεσί. ἄστὸ ἐλὲ 
Οἱαρές γοηισλΐ---ὐ ῬΑῈΡ. “44)γε, τοΐέᾷ ἐλε φοας ἐμ: λίεσγα.᾽ ΟΚΕ. " 7Ζἄδγε 
αγίλ ἐγιρεγιαογειί αὶ σίγαγιρο γηογιίεγ, ἐΐε Οογφοιε, ὧν Ταλίας οἰαίγι.᾽ 
ῬΑΕΌ. “Ἡγλοσε σεγῥερέ σδΐε Αἐλόρα τοέαγς. διεέ τυλαΐί ατυαΐΐς ἐλὲ 
αφαΐγιεΐ ἐᾷν 705 7 (ΒΕ. “" 70 Ἐγεολέλονεζμς, γη} ἀριεεσίον,  αϊας φαῦε--- 
ῬΑΕΡ. “ἤγλαέ σέ (ΟΕ. “ 7τυο ἄγοῤῥ οΥ Οοηρονιὶς δίοοα γε α' ροϊαΐξνι 
εαεζεί. 71 7 ἐμλεγεσα ; τέ ἐς ἄογε. ῬΑΕΡ. “ λαΐ υἱγέμε ἤαυε ἐλεδε 
αγοῤεῦ᾽ ΟΚΕ. “Ομὸ σαῦὲς 172, ἐλε οἱλεγ 115. ῬΑΕΡ. ““4γε λὲν 
τεἴγιρίεα ἢ ΟΒΕ. “Δο, ξεῤέ αῤαγέ’ ῬΑΕΡ. “γε λαῦυὲ αἰ τῦὰ μερί." 
ΚΕ. “2 ἐλὲς ἐλε ἰογαῖ σλα)]] ἀΐε, ἀγα ὁγ ἐλήρηε λαγα. ῬΑΈΡ. “«ϑᾳν ὀμί 
ἕλε τυογιῖ; ὁπέ τολεγεῦ ΟΚΕ. “Αὲ αλεέγις, τυλελε ἀξ εοὐπές.᾿ ῬΛΑΕΡ. 
"7 12ε ποέ ἐλαΐ; 116 δίαρες τοῦ ἐλεηι δὲ {λέμε Λα, εἰν ἀνε ἄδτε. 
Ὁ κΕ. “ 7}: τυὴ! «ῥεεαί νιν 2ίξασεγε. Οὐ ἐλερ ἐο ἐλε δαγιψιοῖ; ἀϊάέ ἐλῆς 
ἐγ ἐὰν γοόε, απα αγοΐῤ ἦε ῥοΐφονγε ἐγε ἐλξ γομεριρ φεαγς αἀγαμολέ; ἐλπες τυὴδὲ 
ἀξ ἐδ, αγιαῖ γιδυδ) κοῦ ἐο “111}ε71:5. ῬΑΕΡ. " 71τς 7 τοὴΐ ὧο; γείέγε λοι, 
τυΐϊέλίμ. διῤῥονγέ νεὶ, αρεα {ἱνεός, ἐο τὲ» ἀξαασίν τυογά. ραΐρδέ α 706 γ1ο 
ἕατὸ οΥ γέρλι αυαϊἐν.᾽ 

1. 926. ἔξω... γνώμης, ἱ. 6. [Πϊ15 πεν ἰα]6 οὗ [Πΐπ6 μὰ8. σοηἤιβθα τὰν 
Ἰαάρεπιοπέ, 50 {Π4 1 Κποὺῦ ποῖ ννῃαΐ ἴο αἀνίβε. 

1]. 927, 928. φρενί, αἰαί. εο»νεγεοαΐέ τε“ ἴο δα86 τὴν ταϊηἀ. ὍΤῊΘ ϑιθ]θοὶ 
οἵ αἴρει ἰ5 ομαηρεά, 50 {παὲ ὑπεξαντλῶν τηαῖκ65 ννμαΐ 5 οα!] δα ἃ γιοημέα- 
ἐΐσπς ῥοτάφης. ΟΡ. 7ῤά. 7. 695 σωθεὶς δὲ... ὄνομά τ᾽ ἐμοῦ γένοιτ᾽ ἄν -- 
4Ἱ 5ῃουά ρμεῖ ἃ παπιθ, ὁ. 947 ἐλθὼν... μ᾽ οὐδεὶς ἐδέξατο, ἰπϑίεαα οὗ 
ἐλθόντα. 

ΤῊΣ βεηβο ἰ5--- 1 νγὰβ υϑὲ Ῥαϊὺρ οὐξ (ρειείηρ τὰ οὗ.) οὔθ νγανς οἵ 
ἐσοῦθῖς, ννθεη 1οὸ ! ἃ ἔγεξἢ οὔθ ἤθανδθ Π16 ὮΡ δβίθση.᾿ ΕῸΓ 6 τηθίδα ὍΠΟΥ 
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717ΟΝ. 

οΡ. 77ε«. 78 εἰ κακὸν προσοίσομεν νέον παλαιῷ, πρὶν τόδ᾽ ἐξηντληκέναι, 
4150 1. 200 ἢ. 

11. 929, 920. ῬΑΙΘΥ ἰγδηβ]αΐεϑ--τ-' ΕῸΓ γοῖ δα ΠΟ ΒΟΟΠΟΤ φζζεγεα ΤΠ 6 ΠῚ 
αδομ γοῦν Ῥσθϑθηΐ ἴσοι Ὁ]65, ἔπη γοῦ Ῥυτθαθα ἃ ΠΟῪ Ραῖῃ ἀρουῦέ ΟἴΠΕΥ 
ψοοϑ.᾽ Ης οἰΐεβ βενεῖσᾷὶ ἰπβίδηςεβ οἵ [Π6 σϑη. δἰζεγ νεσὺβ οἵ βρεακὶηρ τε 
“(ΑΚ αδομέ ἃ τπϊηρ.᾽ Βαξ ἐκβάλλειν ἴῃ 115 Ῥτοβεπέ οοπίεχε νου] θα 
ΔἸπιοϑέ οοτίδ! ΠΥ πηάἀοτϑίοοα ἴο τηθδη ἦν ἱοἢ (1416) {που ἰζϑεγέζ,ρ, 77,071 
188 ῥτεβεηὶ ἀἰϊϑίτεθβ ἀἰάϑί βραγθαθ ἃ ἔτεβἢ ἰγαοῖς,᾽ ὅζο. Οτεαβα μδᾶ σοπα 
ΟΥ̓ ἴτοπὶ ΠΟΙ οΟτἱρὶπα] σοιηρ]αἰπί ἀρουῦΐ Χαΐμι5 ἴο ἴπ6 το βϑτίοιϑ 
ΘΒατρε ἀραϊηδί ΑΡΟΙ]ο, ἀπά (ῃ15 ἰ5 μαΐ Ρι22165 δηᾷ ἀϊβίασοβ ἴῃς τηϊπᾶ 
οἵ [ῃ6 Ῥαεάαροριιβ. [ἘῸτ [ῃ6 τοδάϊηρ καινάς ἴου κακάς 566 (΄, 4. 

1. 9231. τίνα λόγον, δίς., “ὙὙαΐ οαβῈ (ομασρθ) 15 (Ἀ]58. ἴποὰ ἀτραβῖ 
ἀραϊπϑὶ 1, οχίδϑ ̓ 

]. 932. ποῖον, ἴη 119. σΟἸ]οατα] βθηβα (]. 1294), ἘΚΡΤΕσο ΒΌΣΡΙΪΒ6 -- 
“8 5071, 5αγἾβὲ ἴποι ἢ 

ποῦ ν 11} πόλεως. Τὶ νγαβ τϑα]]Ὺ οὐϑ!άς τῃ6 οἰἵγ νγα}}5 (1. 12), Βα 
16 οἸά τηδπ νου] ποῖ θὲ δινᾶσε οἵ τῃΪ5. 

1. 923. φίλον τύμβευμα, “ἃ νγεϊοομηα βορυϊίαγο, ἱ. 6. ἴο θὲ ἀενοιτγοᾶ 
Ῥγ ἴῃ Ῥεαβίβι ΟὉρ. Αββοῆ. «δεξΖ. 1023 ὑπ᾽ οἰωνῶν... ταφέντα (οἵ ῬοΪγ- 
πΐοοβ᾽ ὉΠΡατΙεα σογρ56), ΘΟΡΉ. .1]. 1487 κτανὼν πρόθες ταφεῦσι, ἷ.ε, ἴο 
ἰτᾶς απᾶ Ῥεαβίβ (Β.). ἄνελθε, “ 1611 της αρδὶῃ᾽ ; 80 ἄνειμι “έγαεῖ. 209. 

1. 934. αἰσχύνομαί σε, “1 ἀπὰὶ ΔΡαϑῃεα Βείοσε {πες (}.), δ ἴῃ 1. 1ο74. 
1. 925. ὡς, 86. ἴσθι, “ Ὀ6 5υτα {παῖ 
11. οϑύ, 937. 1 ΚΚΕεεκροπίας πέτρας ΡῈ {πΠ6 σεη. βίηρ.ν 1 τηθᾶπθ “{Π6 

οανε οἡ ἴῃς Αοτορο] 5 (1Π6 ΡΙδοθ) νυν Βΐο ἢ νγα ο4}1 [86 Τιοὴρ Κοοκβ, ἅ9, 
ῬΥ αἰϊγδοϊΐοηυ ἰο Μακράς, ἱπαϊοαίϊίηρ ἃ σϑποταὶ ἀεββοσρίίοη οἵ ἴπῸ βροΐ, 
[οτ Κεκ. πέτρας ΤΛΆΥ͂ Ῥὲ ἴακβη δ5 δος. Ρ].γ ὑν1ἢ ἃ σοτητηα αἰξετ ᾿ξ, δηᾶ 
πρόσβορρον ἄντρον ἴπ Ἰοοθε Δρροβί(ἴοῃ, “{π6 (εογορίδῃ τοοῖκβ-- 
φᾶν 6 Οὴ ΠοΙΐποσῃ 5146--υ ῃῖο ἢ (ΤΟΟΚ5) νγε ο81],᾽ δζς.1 Ἐὸσ {πε Ἰορα εν 
566 οἡ ]]. 13, 283, 492. 

1. 942. ἠσθόμην, 41 ποιίοεα τηγ5οῖξ᾽ (ἐγώ εἸηρμαίίο). Οτειβα Ππδᾶ 
ἄοῃς μεσ Ῥεϑὲ ἴο σοῃοθαὶ ΠοῚ δίαίε (1], 14,15}, Ῥὰϊ ἴῃθτθ ννὰ5 ἃ νόσος 
κρυφαία, οἵ ν᾽ ΒΪΟΝ ἴῃ οἹά τηδῃ ἀἸά ποῖ [θη Κπον τῃς οαπδθ6. ΤῊΪ5 5 ἴη- 
οοηβίβίεηϊ ὙΠ 1, 1596, μετα 586 15 βαϊᾷ ἴο μανε θβθη ἄνοσος ὈΥ ἃ 5βρεοΐδὶ 
Ῥτονί ἄφηοβ. 

1. 942. φαίημεν ἄν, “1 νγου]ὰ οοηΐεθ5 ἴΠ6 [αοϊ.᾿ Τὴ τρια ἔοστη ἰ5 
φαῖμεν, ἴῃ ἸοΠΡ ΙΓ οὴς (85 δρηῴμεν) ΤΟΟΙΓ5 ΟΗΪΥ ἴῃ [88 Ογείοῤς 132. 866 
σι. 4. 

1. ο46. ἐξέκλεψας, “ἀϊᾶδι (ποσὰ τηᾶπαρσο ἴο οοηορα]. ΤῊΘ ΔΏΒΥΕΙ ἴ5 
ποῖ ἴῃ ἔτεκον αοπε Ὀπί ἰπ μόνη (1. 948); ΟὨΪΥ ΟΥρυβα ἱπίογγιρίβ ΠΟΓ 
ἴαϊα ὉῚ ἴῃς οὐαουϊαίίοη ἀνάσχου, ὅζο. (φαπιδοά ΕΥ̓ θοὰς ρεβίασο οὗ 50τ- 
Ῥτῖβε οἡ ἴΠ6 ρατί οἵ ἴῃς Ῥαεάαροριϑ), αηὰ ἢφσ μόνη οομη65 ουΐ ἴῃ ΤΟΡΙΥ 
ἴο δ'5 βυρραβίίοη. 
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ΝΌΤΕ5. ΠΙΝῈΞ5 929-975. 

Ἰ1. 948, 940. Εὸτ λοχεύειν, “ αἰά ἴῃ ἀε]ἑνετν,᾽ ΟΡ. 1. 455. Π.) ἀπᾷ ἴοσ ἴῃ6 
ἀἰβοσθρδηου Ὀδίνγθθη κατ᾽ ἄντρον ἀηὰ ἐν οἴκοις ἰπ 1. 16 566 ποθ ἰῃδζϑ. 

1, 950, ἵνα, ὅζο., ἰ. 6. “Μηιαῖ ἀνε, [μαϊ,᾿ ὅζο. ὙΠΟΙῈ ἰβ ([Π6 ἀβι8] βίγθθβ 
ὁπ σύ, “ἴδοι, δ5 νγὲ]] ἂ5. Χυΐῃιβ. 

1, 953. παιδεύεται, “15 Ξρεηάϊπρ' ΗἷΞ Ρογμοοά᾽ (Ρ.). Ορ. παρθενεύεται 
“Πεἰ. 283, κορευθήσει Α1ε. 313, 4150 1. τοϑ4 π. 

]. 954. τίς γάρ; (1. 971), ἀεποιίηρ' Ξατρτίβα, ἐηο ἴμδη ὃ ΟΥ̓ “ΜΕΥ 
τυλο ̓ 5 ἴῃ 81. Μαΐίξ. 27. 23 τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν ; 

Ἰ. 9535. πέπλοις. Ὁρ. 1]. 26, 918 π. 
1. 957. “ΜῪ βοιτονβ 8 Πα ΓῊῪ ΘΘΟΙΘΟΥ͂ ὙΥΘΙΕ ΠΑΥ͂ ΟΠΪΥ υγ [Πποββαβ᾽ (Υ.). 
11, ο58, 959. καὶ πῶς (1. 293 Π.) ΠΕΓΕ -- “ΒΌΓΕΙΥ γοῖι αἰά σοί, ὅζο.,) ἴο 

ψ Πΐοι (ἢ 6 ἀηβννεσ ἰ5 πῶς δέ; “πον ἱπάοβα ὃ 1. 6. “ΞΌΓΕΙΥ 1 ἐξα 50. 
1, ούο. τλήμων, “ Βατά-Πεατίοα᾽ ; ορ. ἔτλης ἄρονβθ. ἘὸῸογ τόλμη, ρθη. 

οἵ τεβρεοΐ, ςρ. τάλαινα συμφορᾶς 1. 764. 
11. οότ, ού2. εἰ παῖδα, ὅζο., “ἱξ γοῖι Πα ΟὨΪΥ 566ῃ,᾿ ὅζο. ΤῊ ἀροᾶοϑὶβ 

δ Θαβιν Βα ρΡ θα, πεσεῖν, “ἴο θὈε Ἰαϊά᾿ (Ν.), κε κεῖσθαι νγῇεπ θὰ ἴον 
τῆς ῥΡαβϑβίνε οὗ θεῖναι (1. 756), ἀποθανεῖν οἵ κτανεῖν, ὅζο. 

Ἰ. οό. ἵν᾽ οὐκ ὦν, ὅζο. -- “ὙΒοτο Ἐγ ποῖ Ιεἰἰπρ Ἀἰτα ΡῈ 1 ψτοπρϑᾷ Βΐπη,᾽ 
ἱ. 6, “ΒΘτα ᾿ξ νγαβ στοὴρ ἴῃ πα ποΐ ἴο Κεερ Βίπη᾽ (Β.). 

Ἰ. οὔᾳ. ἐς τί δόξης, ἄτ., “ἸΠ ν μαΐ ἐχρεοίαιίοη ἀϊά ἴδ ὁσοαγ ἴο {Ππ| 66 ὅ᾽ 
(ἴξ. “45 τεραγᾶβ νμαὶ ἴῃ (Π6 νγὰν οὗ Ἔχρεοϊδίϊοη ἢ), ἱμαὶ 15, “ν μαΐ τνναβ 
τδγ πηοίγε ἰπ οαβέϊησ ἑοτί τὰν ΟΠ11α 3 

1]. ούρ, οὐδ. ὡς, “ Ρεϊϊονίπρ μαι. Ορ. ὡς μὴ μενοῦντα Πεγαεὶ. 693. 
ΤῊδ δοο. ρατί. ἀδβρεπαᾶβ ὁπ βοῖηθ νεῖρ ἴο θὲ βιρρ] δα ἔγουα ἴπς οοπίεχί, 
ΘΟΝ 85 ἔδοξα. Ιῃ (ῃς ποχί 1ἴη6 1ῃς οἹὰ τιδη αἸβπλῖββαβ (5 ΠΟΡῈ 85 
ἃ ἰουϊογη Ομ. 

1. οὔ). ΤΒῈ βίγοββ ἰ5 οὐ ἴῃς ραγί[οἷρὶς κρύψας ταῖμοι {πὰπ οα 16 
γΕΓΡ, “ὙὮΥ υἱτἢ νε]εὰ μεαὰ τνεερεϑὲ μου ῦ  ΤῊΪΒ ἰ5 οἴϊεπ {Π6 οᾶβο, 
6. σ. ἰπ ΤΠεγαεί. ττι φράσαντά σε... χρῆν ταῦτα τολμᾶν ; “" ουρβίεβι ἴῃ οα 
ποῖ ἴο Βανε τοϊὰ (μΐ5 ἴο ἴῃς κίπρ Βείοτε βεὶπρ' 50 Ροϊ ἃ ̓ (ονετίηρ ἴῃ 6 
Βεδὰ νγαϑ ἃ βίψῃηι οἵ ρτίε δῃᾷ 5ῃδτηθ. 80 {Π6 ΟΒογιβ ἴῃ ΘΟΡ᾿. “124: 245 
ὁπ. Βεατίηρ οὗ [μ6 οἰϊοίιαϊ ̓ς ἀἴβρταοθ, Ἔχοϊαἴτη ὥρα τιν᾽ ἤδη κάρα καλύμ- 
μασι κρυψάμενον, ὅτε. 

1. οὔϑ. πατέρα, ἱξ ρσεπιυίΐης, τηθὲ τεῖοσ ἴο Ετεομίμθαβ, 0 5. 8ὰΡ- 
Ροβϑά, δνεὴ αἴϊεγ ἀβαΐῃ, ἰο θὲ αἴοιεξα ὈΥ [ῃ6 ἐγ !ν ταϊβέοσίπηθβ. 566 
Ατῖβι. Εἰλέςς, ἱ. τα. 

]. 970. ἀντεχώμεθα, “οἸεανς ἰο,᾽ ἱ. ε. “Ἰεὶ τι ἄνγε]] πὸ Ἰοῆροῦ. οἢ 
Ἰατηςδπίαιίοηβ,᾽ Ραϊ ἀεί. 

1. 971. Εογ τί γάρ 566 οη ]. 954. 
1. 973. Ἐογ καὶ πῶς, ἱπιρ᾽ γἱηρ ἱπιροββὶ ἢ τ, ορ. 1. 958 π΄ 

ὑπερδράμω, [{{. “ουϊγαη,᾿ ἴ. 6. “ΘἜβοᾶρε ἴῃς νεηρδαᾶπος οὗ [ῃς τη ΐρ μεῖς γ 
Ῥονγεῦβ. 866 οἢ κρατεῖς 1. 430. 

]. 975. καὶ νῦν, “εΥξἢ 85 ἰΐ 15.᾽ 
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χοῦν, 

1. 977. εὐνὰς τὰς τότε, “ἢ ἸΙογε {παΐ ὁποθ νγα3 Οὐδ᾿ {Βαν 614). 
Ι. ογ8. ἀλλά, “ αἱ Ιεαϑῖ,᾽ ἀ5 'π 1. 426. ἐπὶ σοί, “ ἀραΐηϑι {π66,᾽ ἴ. 6. ἴο 

ἀϑαγρ (ἢγ ττοπθ. ΟΡ. ]. 1188, 
1. 982. ἐπίσημον ὃ φόνος, ἃ σεπετῖαὶ βίαιθιηθηΐ, " τα πγάογ 5 ἃ ποίοτίοιια 

τπϊηρ. Ηδποε τῃς ῥσόνοτρ, “ Ματγάθσ Ν1}1 οί. 
τὸ δοῦλον, ποιπῖογ οΟἸ]δοῖίνο, Πκὸ τὸ ἱππικόν, Ἑλληνικόν, ὅζῷ. 

]. οϑ4. κακίζει, “ ατί τατηΐπρ' οονγατὰ.᾿ Ορ. 27ε(. 1246, αἴ5ο ἴΠ6 δοίῖνε 

μὴ κάκιζε 72λ. 41. 1436. 
Ἰ. οϑ5. καὶ μήν, νὶῖἢ γε αἀάεά [Ὸγ δἰηρ ἢ αβὶϑ τα“ νγ6}} (65. ἕο {Π41) 

Ι λατυε, ὅτε. 
δραστήρια, “ εἴεοϊίνε ᾿; [ἢτ|5 νν8 5Ρ6δκ οἵ ἃ " ἀγαβίϊς ̓  τοτηθάγ. 

1. οδό. ἀμφοῖν, σεη. οἵ τεϑρεοΐ, ἱ. 6. “ Ῥοίἢ ἴπ ογαῖς αἀῃπὰ ἴῃ δοὶ 1 δὰ αἵ 

γΟῸΓ βεγνῖσο. ἢ ; 
11. οϑγ-ο88, γηγενῆ μάχην, 4150 ἴῃ γε. 5. Ορ. τετρασκελῆ πόλεμον 

(οἵ τῆς Οεῃίδιισβὺ ,27. 1εῦ. 1272. Ἐὸογ (ἴῃς Βαίι]ς οἵ [πὸ Οἰαπίβ 866 
Αροι]οάοπιβ 1. 6. ΤΗΐβ ῬΏΙΘστα νγὰ5 ἴΠ6 δποίθηϊς ἤδπὶθ οἵ ῬΆ]]6Π6, 
ὁ οἵ ἴῃ ἴῆτθα ρεῃίηβα!αβ οὔ Μαορᾶοηΐα ; ποῖ {Π6 ἀϊϑίτιοι ἴῃ Οαπαραηΐα, 

αἴθ οα]]οα {πὸ λμργαεὶ Οαρ»εῤέ. 
1. οϑο. Αοοοτγάϊηρ ἴο Ηδοιοά, 7ΖἌδορ. 27, ποτα γετο ἴπτθθ ΟΟΥρΌΠ5, 

οης οἵ ψνῃοπὶ ννὰβ Μεάιιβα, Βαϊ μ6 ἄοθβ ποῖ τϑργοβεηΐ ἴἤθτὰ ἂ5 " Ἑδτίῃ- 
Ῥοτη, Ῥειπαρβ Επτρὶ 65 ἱπνεπίθα {Π}5 ᾿ποϊ ἀθηΐ ἴῃ 186 5ἴογυ. 

11. οφο, 991. θεῶν πόνον, “ἴο τηαῖκ ννουῖς ({τοῦ]6) ἔοσ (6 ροᾶβ.᾽ 
ΤῊΘ οοϊμτποη δοσοιηΐ νγα5 {παΐ Ῥούβοιιβ 56 ἴῃς Οοτροι Ὺ πε αἰὰ οἵ 
Αἴδομα. 

1. 992. “ὙΥ̓́μαΐ βοιηθίαπος (σχῆμα) οἵ βαναρξ ἴογπι ῥσεβθηζίηρ Ὁ 
1. 993. ἐχίδνης περιβόλοις, “5πᾶκν σίτιμ᾽ (Ν.), Τῆς Ὀτϑαβί (θώρακα; 

Οὐ [Π6 πηοηβίθυ νγαὰθ οονογοὰ νυ ἱ ἢ ἃ 5οαὶν ἰάο ; (ἷ5 Αἴμθπα βιτρρϑᾶ οὔ 
πη ἡγοῦ 845 ἃ Ὀγθαβίρ᾽ αἴθ (]. 905). 

1. οοό. αἰγίδα. ΤῊΣ πᾶτης σερὶς Ὑγὰ5. ἀβιδ}Ὺ ἀογινεὰ ἤομὰ αἴξ, ἀπᾶ 
ΒΙρΡΡοβθα ἴὸ τηδᾶη ἃ “βοδί-ϑκίη ̓  (Ηἀϊ, 4. 189). τ νὰ. ογπατηθηϊθα 
νυ ἃ Πίηρο οὐ ἴ455615 (θύσανοι Ἡΐοτη. 77. 2. 448,15. 220). ΟΡ.]. 1422. 
Τι μα5 βθοῃ {πουρ] {Ππαΐ Ἐπατί ρ᾽ 465 ἱπίοπ5 ἴοὸ ἀετῖνε αἰγίς ἔτοτῃ ἀΐσσειν, 
Ῥοοαῦβ Αἴμοπα " ταβῃθα᾽ ἰπῖο [μ6 Ῥαίι]ς νγεατίηρ ἴ, ὙΒαΐ 15 1 {Π6 τι 
τοαάϊηρ Ῥὲ ἦξεν ἱπβίεδα οἵ ἦλθεν ἴῃ 1. 997. ὅε6 Οὶ ἡ. ΑἸβο, δ 
Με. Βαυβεὶᾷ οβεογνοβ, ἴῃ δου, ἔσχεν τηθϑὲ τῆθαῃ “σοῦ 1ῃ6. πᾶτῆθ ἡ 
τηῖ5 Ρατγεουϊαν οσοαβίοη, ποῖ “μαᾶ᾿ ἴξ θείοντε, ψ ῃΐομ νουά θὲ εἶχεν. 

Ἐὸτ ἔᾺ]1ῸΥ Ἰηϊοτηηδίίοη 566 2) εΐ. “4 πέ. 5.ν. ΔΈΟΙ. 
1. φοο. Τῆς τῆγίμηπι 5 ἤαυβἢ, {μετα Ῥεΐηρ ἃ {Ργαοῖι ἴῃ 1η6 βθοοπᾶ 

ἴοοῖ ἀπ ΠῸ ῬΧΥΌΡΘῚ σαδβαγᾶ. 
ἢ οὔ 15 Ξοαπποά ἃ5 ὁπ6 5.}140}]6. τί δ᾽ οὐ μέλλεις -- “ οἵ οοῦγϑα νοι 

ἀο.᾿ Ορ. τί δ᾽ οὐκ ἔμελλον ϑορῇ. “4“»κ͵. 448, 
1. τοοο, Εογ ἴδε Ἰερεπάδτγυ δἰπῃ οἵ ΕΠ Βοπΐ 5 566 οἡ 1. 267, ὅζο. 
1. τοοΖ. μέλλον... ἔπος, εἰζΠογ “τΠοὰ Παβὶ βοπηοιἰηρ γεὶ ἴο δαᾶ, 
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ΝΟΤΕ5. ΠΙΝῈΞ5 977--1027. 

ΟΥ, “ἴποιι αὐτὶ ἴ90γ δἀάϊηρ ἃ ὑγογᾷ {μαΐ ββθπὶβ ἴο μεβιἑαϊθ᾽ (Υ.), ἴ. 6. 
γοὰ μανε βοιηθυνμβαΐῖ ἰὼ βθδὺ ὙνῃΪο ἢ} γοι Πεαβίϊαϊε ἴο υἱεῖ. Κα πιυβί 
ΒΌΡΡοββ βογείουβ [πὲ Οὔειιθα βρεαῖκβ 5] ΟὟΥ, ἀΠ4 ραῖιβεβ αἱ Π6 πᾷ οἵ 
1η6 Ἰἴη6. 

Ἰ. τοοά. ἔχοι, 55. τὸ αἷμα. πρὸς ἀνθρώπου φύσιν ; ἱ, 6. ψψμαΐ ρῥῃγδίοδὶ 
εἴξεςι ὃ 

1, τοού. ἐν τῷ, ὅζο., 111. “νν Βεστονν τη ἀἸα 506 (αβίθη ἴδ το (110. “ἤτοι ἢ 
ἢ θοάγ δηά ρμαΐ ἰΐ τουηα (ῃ6 θοὸν ῦ᾽ Τῆδ Ἰοςαὶ ἀαϊ. νυνί ἀμφί ἰ5 ταῖὲ 
ἴῃ Ατς ατεεῖκ. Ορ. ἀμφὲ δίναις 7λ. 7. 6; ἀμφί σοι ϑορῆ. “42. 562. 

1. τοογ. δίδωσι, ᾿“ Βεφιφαιῃεα,, 5. ἴῃ 727ε4. 955. Ευτρίθβ. τλακεβ 
ἘτΙοΒΕΠοηΐτι5 ἐη6 σταηα λίθου οἵ Ετθοπίπειβ (1. 267). 

1. τοῖο, κέκρανται, “ οτἠαϊπεα ᾿ οὐ “ οοπδεϊαιεα,᾽ 1. 6, ἔου ἰΐ5. τι86 
(1. τοι 2). 

1. τοῖῖ. ΤῊα ϑέγια ἐαϑα σμῤεγ0)᾽ τθοεῖνοβ ἀπα τϑΐασηβ το Π6 ἢδατί ἴῃς 
Β]οοά ἔτοτη [πε μεαά δηεὶ ΠΡΡῈῚ εχίγεῃ 165. οὐ [6 Ὀοᾶγ. Δρο]]οάοχιβ 
(3. 1ο. 3) ἀἰδιϊηρτβηεθ θεΐννθεπ ἰῃ6 Ἰεῖς νεῖπ, νἤοβα Ὀ]Ϊοοά ψσουρῃξῖ 

«δαί, δηὰ {Π6 τρῃὶ νεΐμ, νυ Βΐοἢ δὰ σα] αίαγυ ᾿γορογίαβ, 
ὅστις, 5.. σταλαγμός (]. τοο3). ὙΒΟΙΡΙ ὅστις ΠΕΙῸ ΕΧΡΓΟΒ565 “ῸΠ6 

Οἵ ἔννο εἰόγίγείε τΠϊηρβ᾽ (.), ἀμᾷ ἄοεβ ποῖ ρτυαοίϊοα! ]ν αἰ ἤου ἔγοτη ὅς, 1ΐ 
. 51] τεΐαϊπβ 1ῖ5 ὁγάϊπατν ἴοτοθ ἃ5 ἀθηοίίηρ ἃ 5ρθοΐδὶ αἰτει θαῖϊα οὐ ὑσορεσίυ, 
Ῥτοδαοίηρ ἃ οοτίαΐη δἴεοϊ. 

. φόνου, “ Πότα (ἢς Ὀ]οοά, -- αἵματος, α5 οἴζοη ἰπ Εοτηοσ. 80. φόνου 

σταλαγμοί ες. 241. 
1. 1012. χρῆσθαι ἀεροηαᾶβ οη κέκρανται (1. τοΙο π.}, [6 τί τερϑαζίηρ' 

ἴπη8 πῶς. Βαΐ ἴῃ 56 η586 ἴΐ -- δὴ ἱπιρεγαζίνε “γῃδΐ τητιϑὲ ὁπ 6 (0 {Πογονν ἢ ̓  
1. 1ο14. ὃ δεύτερος ἀριθμός, Ἰιι5ῖ ἃ5. νγε τιϊρης 5 “ναὶ εἴΐβοι ας 

εε7ιθ 67, ἕτυο ὕ᾽ 
1. τοιό. εἰς ἕν κραθέντα, Ι|ἰϊ. “50 Ὀ]επΐ 5 ἴο πιαϊκα ἰΐ οπρ. 
Ἰ. τοζο. Μι. Βαυῆοὶά οοιηρατεβ (Πῃ6 Ἰαπρταρα οἱ Αβοὶυβ ἴο ἴππο, 

ίτρ. “4. 1. γ6 “ἴὰ5, ο τερίπα, αυϊά ορῖς5. ἔχρ]οσγατα Ἰαθοῦ, ταὶ ᾿ἰπδϑὰ 
ΘαΡόββετο [85 εβί.ἢ 

Ἰ. ΤΟ21. ὅταν -- εὐ): 2, έγ1147)1, “88. ΒΟΟῚ 5. ΟΡ. ἴῃς ποιίῃ σοσπίνν 
58 οὗ “Ἡν Ποπδνογ,᾿ ἀπ (6 ο]ά ἘΠρΡΊ 5} “ ῃθηδβ.᾽ 

Ἰ. το22. ΤῊς ἔοτος οἵ γάρ ἰ5 “1 πιᾶν ταῖβε οὈ]θβοϊοηβ ἴο γοὰΓ ΡΙαη, 707 
γοιῦ ἀἰὰ 50 ἴο τηΐπθ᾿ (1. 983). 

1. το28. μητρνιάς. Ο. 1]. 1270, 1229. Ἐὸογ ἰπβίδποοϑ οὔ {πὸ ῥσόνοῦ- 
Ῥΐαὶ σσιιοὶτν οἱ βιθριποίῃογβ ἴῃ Οτεθῖκ ἀπ 1 αἰίη ἀα ΠΟ 5. 566 ΤΥ ποῖβ ἢ 
«41. 305. 

1. 1το27. τῷ χρόνῳ, ὅζτο., 11. “Ἐγ τ86 {{π|6 κἷ. 6. ΒΥ 18 5 στο ἱπίογνα] 
ἐπα5 βοοῦγθα) 1 απείοϊραΐε τὴν Ρ]βαβαγο.᾿ Οὐουθα αββθηΐβ ἴο [Π6 Ῥγοροϑαὰὶ] 
ἴο ΚΙΠ ἴῃς θὸν ὁ Βετο᾽ (αὐτοῦ) απὰ αἵ οπος, ἰηβίθαα οἵ νναϊτίηρ {1}} 516 
βοῖ Ηΐπη ἴο Αἴῆθηβ. Εογ προλάζυμαι κεε οῃ 1]. 1266. 

ἡδονῆς ἰ5 ρατίἶνα σεη., κεῖ ΤΥ ἰαϑίς οἵ ἴῃς 70γ.᾿ 
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ΤΟΝ. . 

1, το28. λήσεις ... λαθεῖν, 111. «γοιι νν1]] Ἔβοαρε γοῦγ ΒαβΡαη᾽5 Κπονν- 
Ἰεᾶρε ἴῃ ἃ πηδίζεσ ὙΠοσεὶη Π6 ἄδϑῖγαβ ἴο δβοαρα γοιιγβ, 1. 6. γοῦ Ὑ1}} 
ΟΟΠΟΘ8] ΠῸΠῚ Πΐπη γοῦγ Κπον]θᾶρε οἵ {πὸ βεογεῖ μ6 υγῖβῃθβ ἴο πίάἀθ ἔγομὰ 
γοιι, νἱΖ. {πΠαΐ Τοι 15 Πἰβ 5ϑ0η. Ηδποθ Χαΐμαβ νν1}] ΠΟΥΕΓ βιβρθοῖ γοῖς οὗ 

Ῥεΐηρ σοποοτπϑά ἴῃ ἢ ἀδαίῃ. 
1. το29. ΤῊ σοπητηοη οχρτζαβϑίοη οἷσθ᾽ ὃ δρᾶσον (77:4. ὁοο, 272]. 313, 

δε. 225, Πεγαςί. 451, ὅζο.) 15. ΒΙΤΊΡΙΥ ἃ ΒΠουίεσ οο]Ἱοσυΐαὶ ΡΏγαβα [Ὸσ 
ὡς δεῖ σε δρᾶσαι, “ Κπονγεδί μου ὙΠαὶ ποῖ πιυδὲ ἄοϑ᾽ Το 15, ἂ5 Ῥτοί. 
760} εχρ]αἷπϑ ἴὲ (1π ὅόορῃ. δα. 7. 543) “δὴ ἀρτιρὶ ἱπιρεγαΐνε᾽ βαθβε- 
τυϊοα [οΥ ἴΠ6 Ἰοπρεσ ἜἼχργοββίοη, ἴο ὑγῃῖοἢ ἴδ ἴθ ἀπ Ἔχδοῖ βαυϊναϊ επί, δπᾶ 
15 (Ποσεΐοτε τηδάς ἴο ἀερεπά ἀϊγθοῖυ ἀροη οἶσθα. 

1. τοξο. ὄργανον -- ἔργον, " Ῥΐεοα οὗὁὨ νγοῖκ,᾽ 45 ἴῃ ἃ Εταρτηεπέ οἵ ϑορῇο- 
οἷε5 Βοτα [ῃς Ποπουοοτὴ ἴ5 ἰοτιηθα μελίσσης κηρόπλαστον ὄργανον. 

11. τοϑ1, 1082. λάθρα. (. 1. ϑ8ο6. ὙΤῆε ἔδαβι ᾿ἰΐἴβεὶ  νγαὰβ ἃ δ ]ῖς 
οπθ, θαξ Οτειβα νγὰβ ποῖ ἴο Κποὸν οἵ ἰξ. Ηδπος ἡμῖν ἴ5. ΕἰτΠ6Γ αἶα. 

Ζγ1.07)27)10 1 τ “το ἀδοεῖνε τι5,᾿ οὐ αἷαΐ, εἰλέξσις τ" τὨΪ5 (θ656) Ἰογᾷ οὗ τηΐπο.ἕ 
Ἐὸτ ὅταν 566 Οἡ ]. 1021. 

1. 1ο35. Ῥοββίθ!ν ἱπίοσροϊαίεα ; 566 Ο,, «΄. Τῇ ρεπυῖπα, ποΐβ 1Π6 ἴῃτῖοθ 
τορθαίβα ἰπ]πποίίοη ἴο βθογθου. 

1. τοξ8. αὐτοῦ, “Πετε,᾽ ἴῃ Τ᾿ ΕΙΡΗΪ (1. 1026). 
1. τοξ9. εἴσω προξένων, “ἰπῖο οὔτ Πορίεϊσυ ̓  (Ν.). Ἐογ ἴῃς “Ρυθὶῖο 

Βοβίβ᾽ (πρόξενοι) 566 οη 1]. 551. 
1. Ιο41. ὦ γεραιὲ πούς, ὅζο. ΟΡ. 1. 740 ἀηᾷ ξΟἸ]ονΐπρ Πἴπ65. 
1. το42. τῷ χρόνῳ, “ Ὀγ Ιαρϑ56 οἵ ἐϊπι6.᾽ ὍΠΗ ΨΠΟ]6 οἰδιιβο τὸ " ἴῃ βρίϊ8 

οἵ ἀρε.᾽ 
1. 1043. δεσποτῶν μέτα, “ἰπ «αἰᾶ οἵ [ΠΥ πιϊδίγεϑβ.᾽ ΕῸΣ ἴΠ6 Ρ]Όταὶ 

ΟΡ. 11. 223, 236 ἀπά οἴβεσ ἰπβίαποαββ. 
1]. 1ο45-1ο47. εὐσέβειαν, “ Ρἰεῖγ,᾽ ἀεποίε5 (Π|κε 22εέαΣ) ἀπίν ἑονγαγάβ 

Οπο 5 []]Ον-Ἰηθη, βρυϊπρίηρ ἔτοτη ἃ 5θηβα οὐ ἀυίν ἰονγατάβ 1η6 σοῦ, 
ΤῊῈ ἀοοίτίηθ. Βοτα ἜΧρυ ββθα πεοᾶ ποῖ ὈῈ τορατάθα α5 16 ροϑιβ οὐῃ ; 
Εἰβενμετο (45 ἰπ Ηε]επ᾿ 5 ἀρρϑαὶ ἴο ΤΏδθομοο, Ζ7ε]. 9ο1, ὅτ.) ἢ βέγοησῚΥ 
φηΐοτοεβ [86 οἱ αἰπηβ οἵ εὐσέβεια. Βαὶ ἴξ τερτθβϑθηΐῖβ {Π6 Ῥοραϊαγ ορἱπίομ 
οἵ Βῖβ {ἰπηθ, δῃᾷ 15. ἀταπιδίϊοα!]ν ἀρρτορυίαϊα ἴο τΠ6 οπαγαοίοσ οὗ ἴΠ6 
Ῥαβάδρορτιβ. 

11. τοφ8-τιορ. ΟσΗΟΆῦϑ. “ Οναϊζεςς ὁ ἐλε τυαγς, ἐλαΐ γεῖοσέ ἐλὲ ῥοτυὸνς 
97 «αγάγιε5ς5, ἀϊγεοί ἐλε γαία! ἀἰγαιρήέ αραΐγοέ ἐλὲ τιδι»267. ΟΥ̓ οἵεγ ἐδ )γΌ716. 
 εέ γιογι6 γϑῖρηι {71 1}6715, σαῦε ἐλὲ ἐγεεθ-ὅογγι σογις οὐ Εγεσδλεμς. 

«  λομα γι» γρεϊέγεσς γαϊϊ, αγταάὰ ἐλδ γαία! »ιογιδγιέ φρο ὁγ, οἱγαῖρλξ 51 
τοῦ! ραδς γ τοἰγεέρμηέωεα ἄοουι 10 ἐλὲ τυογία δείοτωυ, εγιαἰΐγ α ἐΐε οὗ 
τε βεγέρσ. Λίευεν τοῦδ! σλδ, ἐλὲ ἀαπτερλΐεν οὔ α γογαὶ ἠΐγιε, εγταῖεγ 6 αγε αἰ ἐδ, 

ἰογαἴ τοϊἐ λήγει 167 λας. 
“,φάαρ»δ, ἐλαΐ ἐλῖς γοιέλ᾽ «ποιά τοΐδριθος ομγ ἀοὶν γἱΐες ; τυλερ ἐλε 

σία» λεαῦυό)ις5, ἐδ ηιοον, ἀρὰ Μιεγεμ δ᾽ ἀαπρλίονς τυογολὲρ το ἀαποα 
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ΝΌΤΕΞ. ΠΙΝΕῈ5 το28--τογά. 

απ τοηρ ἐλε ἡ͵οίλεγ απὰ ἐλε “αξά, ἐγκ. ἐλε 2ίαεο τύλεγε ἐλὶς υασαδοραῖ 
τυαῖῦ οὗ λοις λοῤές ἐο γεΐρηε. 
“2 δαγιῖς ἐλαΐ »ιαΐζεά τυογεε)ες ἰατυΐδεογισες δυ67. γον ἐλέη, νιαγὰ ἄοτυ 

6 σργῥαδε 1671 {71 Οἱγίμε. αἰ φαϊγοί ἴΠθτὰ 2272 1}.6. κῃ 7 γιέ ο7 γο!7 
ΟΠ; 707 ἦεγε ἃ 5ογὲ οΥΓ Ζειες, αἰδεεγέζγρ {ζ6 7γογίέμηες ὁ τυεαάοεξ, λαΐὰ 
φοίίεγε ἀΐηε α ελεία ὧν αγιοίλε» ἰσυε.᾿ 

ΤῊΘ πιϑίγα 5 ἀραΐπ ρ᾽γοοηΐς (566 οἱ 1. 112) ψἱ ἢ ἀδοίγ]ο-ἱγοομαῖς 
11π65 ἱπέγτοδιοδα δὲ ἰπίθγνα]ϑβ. 

1, το48. Εἰνοδία, Ζίαμπα 7 γέυΐα, " ἀἶνα {τϊξοττηῖβ᾽ Ηοτ. Ὁ. 2. 22, 4. 
Ηδτ ἱπιαρα βΞίοοα αἱ ογτοββ- τοδάς (ἐν ὁδοῖς). Ορ. ἐνοδίαν θεόν ΘΟΡΆ. 
«»πέ. ττιο9ρ. 886 ἰ5 Ηξοαδΐβ, αἷϑθο ἰοπειβοα ἢ Κόρη (ῬεΙβερΡοπΕ), 
Ἰ. τοϑ5, πᾶ νγαβ ἱπνοκοά 85 ἴῃ86 Ῥδίγοποθϑ οὗ ΒΟσΌΟΓΥ ἀπ Ἐβρϑοία!]ν οὗ 
τηυτάειβ. Ἡρφπος Μοάρα ἴπνοκεβ Πεῖ αἰ 45 σύνεργος ὙΠ6π ἀροῦ ἴο 
Βἰαὺ Ποῖ ομ ἄτη (772«]΄. 305). 

1]. το49, ΄Ιοδο. νυκτιπόλων ἐφόδων, “ α55415 οὗἩ ἀδτίκηθββ᾿ οὐ" πίρσμ αν 
υἱϑιϊδεϊοης,᾽ οἵ σῃοβίβ δπὰ δρραητοηβ, ονεῦ πο Ηδοαΐε ρῥγεϑἀεα ἃ5 
ααδεη οὗ [Π6 ππάεγινουϊα. μεθαμερίων οοπίταϑί5. ν1ΓΠ νυκτυπόλων --" ἃ5 
Υ πίρῃξ, 50 αὲ ποοῃᾶδυ αἷϑο ἀΐτγεοϊ ἔπε ἈΠ πρ οἵἩ 16 ἀδαάϊν ον]. 
Ἐοσ ὅδωσον, “ συϊάς, ορΡ. ὁδώσαντα ΑΘ5οἢ. “φατε. 170. 

1]. ΙΟ51, 1052. ἐφ᾽ οἷσι, εἰζΠετ πευΐοτ “ἴο {Π6 επᾶβ ἕογυ ψ βίο ἢ,᾽ ΟΥ 
τηᾶβο. “ ἀραϊπβί ψμοτη,᾽ νἱζ. Τοπ, ἀςῆπεά 45 τῷ... ἐφαπτομένῳ, 

1. τοβ4. χθονίας, ροΞ5Ί ὈῚῪ “ βασι -Ῥότη ᾿ (989), Ὀαΐ πῆοτα ΠἸΚΟΙῪ ἱπ ἰδ 
τι5.8] 56π56 οὗἉ “ ἰπίδγπαὶ, “ ἢ 6 }]15}.᾽ 

1. τορ55. λαιμοτόμων, “ ἴτοπῖ πε σαϑῃβα (ῃτοαῖ (ἀτὶρρὶπρ). 
1. 1οβ7. ἐφαπτομένῳ, “15 σταβρίηρ αἵ,᾽ ἱ. 6. Ἰαγίηρ' οἸαἴπη ἴο. 
Ἰ. τοόο. (οιηρατα ἴῃς ΟΒοσιβ ἰπ ῥταῖβα οἵ Αἴβεβηβ, 77ε. 824, ὅζς,, 

Βερίπηίηρ ᾿Ερεχθεΐδαι τὸ παλαιὸν ὄλβιοι. 
1. τοότ. ἀτελήπ, “[“1]5 οἵ 115 εἴεςι.᾽ σπουδαί, “ εἴοτί5 ᾽ (Β,). 
1. τού. φέρεται, “5 θοτπο πρ,᾿ “ 5Βαβίαϊποα.,᾽ ὙῈΕ τηθίδρῃοσ οὗ ἃ βίγεατη 

5. οοπεηυποα ἔτοτῃ ἄπεισι --΄ ἤονγβ ὑγ᾽ (Κ.), νγν Ἀΐοι. 15. ἀπάοσβίοοα νυ ἢ 
ἐλπίς. Ἐὸγ (πε εἰϊἰδίοπ ἱπ φέρετίαι) ῬΑ]ΕΥ υοίαθθ 5ενθγαὶ] ἰπβίαποθϑ, 6. 6. 
76λ. 7. 679 σώζεσθ(αι) αὐτός (πη]655 της ἵττια τοαάίηρ ἰβ σεσῶσθαι σ᾽ 
αὐτός), ϑορ. 7γαεᾶ. 216 ἀείρομ(αι) οὐδ᾽ ἀπώσομαι, ὅτε. 

11. τούᾳ, τοόβ. ΜΙΝ ξίφος ΞΌΡΡΙΥ α νεῖν ἴτοπὶ ἐξάψει (τελργηα) 
πιρδηΐηρ “ΤὨγαβὶ᾿ ἰηΐο μαι (ῃτοαῖ. ΕῸΣ ἴΠ6 σεη. λαιμῶν αἰζογ ἐξάψει 
5661, τοοό. ΤῊ Οτϑεῖκβ τορατάβα ϑυΐοϊάς ἃ5 ἃ νἱτίαθβ. ὙῊΘ τηοάς οὗ 
ἄδαϊῃ ὈΥ Βαηρὶπρ νγὰθ Ππονγενεῖ οὈ]εοίεα ἴο, 45. Ῥγθνθητίηρ ἴῃς ἔτεα 
ἐβοᾶρε οὔ πε ψυχή. Ορ. Ηοπι. Ο(. 22. 462. (866 ποίβ οῃ “76. 299.) 

1]. τούό6, τούγ. πάθεσι, ὅτο., “ ἐπάϊπρ (ΒΕΓ ῥργεβεητ) ϑβαβεγίησθ ὈΥῪ 
(τ 5}}} Ξυενηρπ, ΥἱΖ. ΒΥ ἃ νἱοϊεπὶ ἀεαῖ!. μορφάς, “ ἔοτπηβ ᾿ ΟΥ̓Κ ῬὨᾶβ65," 
ἱ. 6. ἃ τεπδυγεᾷ 16 ἴῃ ἴμ6 τνου]α οὗ βρίτῖβΒ. Ῥαΐθὺ οἰΐεβ 2224. το30. ἐς 
ἄλλο σχῆμ᾽ ἀποστάντες βίου. 

1. τογ4. αἰσχύνομαι. Ορ. 1. 934, ἄς. πολύυμνον, " Ρταϊδοά ἴπ τη ηΥ 
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ἃ Ἀγτηη,᾽ Δἀάγεθθεα τὸ {ῃ6 ροᾶ ᾿πᾶογ ἢἶβ ΠΙΙΠΊΘΤΟΙΙ5. {{{165 (Βαςοίι5, 
Ἰδοομα5, ΤΠ] οηγϑῖιθ, Βγουηῖι5), Ἡφηοο {ΠῸ ερί [πεῖ -- πολυώνυμος ἴῃ ΒΟΡΆ. 
μές ααὶ5, Ἡγηηη αὐ 7):ογιγοιέῦε ἢ. 

1], 1ο75-1ο77. παγαῖς, [Π6 ϑρτίηρ παιηθα (]]Π]ομοσιβ α ΕἸοιιβῖϑ, 
Ὀεοδιιθ6 ἴΠ6 νγοιηδη ἀαποεά γουηὰ ἰ, ΤῊς ἘἸεπβίπίαη ἔδϑεϊναὶ, Π|κὸ τπαῖ 
αἴ Ἰ)εἸρΪ (1. 716), νγαβ σϑϊεργαίθα υυ ἢ ἃ του μ-Ἰρης ῥγοοδϑβίοη, ἴῃ 
Ποηοῦγ οἵ Ἰασοἢτ5 δηὰ Τ)οπλείοσ, ΤῈ νγαθ με]ὰ ἴπ τπ6 τποπίῃ Βορᾶτο- 
τηΐοη, οὐ νυ Βῖο ἢ τη 6. ἐνγθη ἢ ἀαγ (εἰκάδες) νγα5 {Π 6 τηοϑί 5016 ΠῚῈ ἄαγ οἵ 
1Π|6 τηγϑίοτίθθ. λαμπάδα θεωρόν 15 [πΠ6 (οτοῦ Ῥοτὴς Ὀγ ἴῃς θεωροί, γγῆο 
νἱβιτοα 1υ]θιιβὶθ αηα νυν] τη ϑβοα {ΠῸ τἰῖθθ. ὄψεται, 56. Ἴων, ἰετηηοα Φοίβειος 
ἀλάτας 1. Ἰοϑρ. ΤῈΣ ῥτόβεποθ οἵ δὴ δ]ΐθι αἱ (Πῖ5. τιοϑῖ βδογθ οἵ 
Αἰμοπίδη ἐεβεϊνα]β 5 τεραγά θα ἃ5 ἃ ῥτγοίαπαίίοῃ. 

1, τογ8. καὶ Διός, ὅζο., “Ἔνεη ᾿(Π6 δ] επιοπίϑ Ἰοΐῃ ἴῃ ἴΠ6 ϑοϊθπιη ἄληςο. 
1 βῃουά θὲ ποίϊοεὰ {παΐ Βαροπιβ ἀπα Τειπθίεσ υγετο {Πποιηβοῖνοβ 
Θ]οιηθηΐα] ἀοἰτ65, οὔ ͵ θοῖα. οὔ (ῃ6 οἱά ΠδίμΓΘ- γΟΥΒῃἷρ, οὐ ψῃΐο τΠς 
Τ]ο δι πΐδπ τη βίου 85 ὑγοτα ἃ τειηπαηΐ (Β.). Ορ. “Τήροῖ οἵ αἴτημα ογοβ ἢ 
γίγρ. Ο. τ. 7. 

Ἰ,, 1ο7ο. ἀνεχόρευσεν, Δ0Γ. ὉΓ οἰιβίοπηι -- ργθβθηΐ, “νουϑῃΐρ 'π ἴΠῈ 
ἄαπος.᾿ ΤΗΐ8 νογρ, νν1}} χορεύει, σονογη5 κόραν «πα ματέρα (1. 1οϑρ). 
Ορ. Ριμᾷ. 7ομά, τ. 8 τὸν ἀκειρεκόμαν Φοῖβον χορεύων. 'ῆς Βαά {δε 
Ραβϑίνε χορεύεσθαι ἴῃ]. 463. ΤῊς 5ἴατθ ἃγὸ τοραι θᾶ α5 ἃ ἍὉῃοσ, ἂς ἴῃ 
Ἐμεί. 467 ἄστρων αἰθέριον χορόν. ΟΡ. ϑορῇ. “1γ|, 1147 ἄστρων χοράγ᾽, 
αἾ50 ΤΙΡΆΠ5 2. 1. 88 “ Ἰαβοῖνο βίάθγα {νὰ ομοτο, ἀπα " [ῃ 6 βίαυγυ ἡυῖγε 
ἴῃ ΜΙ]οη᾽ 5 (ογρεῖέδ, 112. 

1. τοι. Τὸν ([δῈ Πῆγ Νετγεῖάς, ἀαυρηΐειβ οἵ Νόύει απ Τουίς, 
ΟΡ. 7229Δ. 7. 274 πεντήκοντα Νηρήδων χορόν. ΤΠΕΙ͂Γ παπιθθ ἀ1Ὸ βῖνθη 
Ὀγ Ἡεβὶοᾶ, 7Ζἄεορ. 243, ὅτο., αἰδὸ Ὀγ ΝΓρΊΙ, α΄, 4. 326, δος. 

1, τοδ4. κορευόμεναι (οοττοοίοα ἔτοτη χορευόμεναι : 566 (΄, 41.) “ Ῥαβδίηρ 
{Πεῖγ τη ἀθηῃοοῦ,᾿ 866 ποίς οἢ παιδεύεται 1. 952. 

1. τοϑ7. ἵνα, ὅζο,, οοπηθοίοα ΜΙ 1, 177,“ ἵπ (ῃ6 Ῥίασε ψβοσς, 1.6. 
Ατμ6η5, [Π6 5οαΐ οἵ [15 ὑγουβῃΐρ. 

1. το88, ἄλλων πόνον, “{Π6 τεϑι]ϊ οὐὁἨ ΟἸΏΘΙ τηθη᾽ 5 Ιαθοιτβ,᾿, νἱζ. 16 
Κιηράοιῃ οἵ ἴῃς ἘτρομιΠοῖάαθ. εἰσπεσών, “Ἰπίγαϊηρ ἀροη, ΠΚο ἐπεισελ- 
θών 1. 812. 

1, τοϑρ. ἀλάτας, “ ναραοπᾷ νγαῖ,᾽ 8εε οῃ ἀλητείαν 1. 5γ6. 
1, τορο. δυσκελάδοισιν. 866 4υοίατίοη ἔγοιῃ [Ὡς 77εάξα οπ 1. τορύ. 
1, Ἰοοῖ. κατὰ μοῦσαν ἰόντες, “ ριιγϑυιΐηρ τς ραἢ,᾿ οὐ ρεῖπαρθ, ὈῪ 

ἃ αἰΠεγοηΐ πηείαρμοσ, " Ποαίίηρ ἄονγη [Π6 βίγθατῃ οἵ βοηρ. 
1. τορ8. Κύπριδος, ἰπϑρίτοα Ὀγ ΟΥρτίβ (ΑΡΒτγοάϊτε), α5 (ῃ6 ροᾶάς55 οἵ 

1ονθ. ὍΤῈε ψνοτὰ ποοᾶ ποῖ ἰπ 1[56]} ΠΏΡῚΥ “ ἑατοίδος Ἰονε᾽; τῆς. ἐρίτπεῖβ 
τἰιδοΠοα (ο γάμους ἀτε 5υποίεηξ το ἄεποίς 15. 

Ἰ, 1ορ5. ἄροτον --“ βερα᾽ οἵ “ταῦθ, Βάμαδχη οἰΐεβ 77.ὠ, 1281 τέκνων 
ὃν ἔτεκες ἄροτον. 
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ΝΌΤΕΒ. Ζ1ΝῈ5 τοη5--ττοῦ. 

Ἰ], τορύ-Ἰορϑ. παλίμφαμος, “ἢ οπαηρεά Ἰατάθη,, ἴ.6. αἰτοοϊοά 
πραϊηδὲ τηθη αηὰ {πεῖς ἀπιοῦγθ. Ορ. 7724. 418 οὐκέτι δυσκέλαδος φάμα 
γυναῖκας ἕξει... ἐπεὶ ἀντάχησ᾽ ἂν ὕμνον ἀρσένων γέννᾳ. 

Ἰ, τορῷ. ΤΊε ἰεχὶ 15. ἀουθίι], που ρ. ποῖ σογίαϊη]ν οοιγαρί (866 
Ο. 4... Διὸς ἐκ παίδων τείετ5. ἴο Χυῖῃιιθ᾽ τερυϊεά ἀδβοθπὶ ἔτομὶ Ζειις 
τγοῦρἢ ΑΘοΪα5 (]. 63). 

[Ὁ τ΄ Νουτα!] οὈ]θοῖβ (τεαϊηρ εἷς [ογ ἐκὺὴ {πα (Π6 ροϊπί οἵ {π6 ραββαρὸ 
1165, ποί ἴπ μί5. ἀδβοοπὶ ἔοσα Ζειιβ, θὰΐ ἴῃ τῃ6 ἕαοί ταὶ ἢ Βοϊοηρβ ἴο [ῃ 
ΠΠ8]6 86Χ, ἀπ ἴ5. δὴ ἰηβίδποε οὗ τηαϑου]ης ἰηβάε] ἐν. Ης τείετβ τὸ 

᾿ Ἡ  θοα᾽5 7 εορογιέα ἴο 880 ν7 {πᾶ [ῃ6 γχδ]6 56χ δομθ ϑγοσα φα]]θᾶ {6 
“ΟΠ άτεη οἵ Ζειιβ.᾽ Βιυΐξ Ἔνθ 80, ἴῃ ἴῃ 6 ραγίϊοαϊαγ ἱπϑίαπος οἵ Χυΐμιις, 

τῆς Ῥαβθηθθθ οὐ ᾿ῖβ8 σοπάποίς ἰ5. ἀρρταναῖς 1 ἴῃ τῃ6. δϑιϊπηαιίοη οἵ πὲ 
ΟἸΠοσαβ Ὁ. τμ6 ΠΟ] ΠΥ οὗἉ μΐ5. ἀεϑοθηῖ. 

1]. ΤΙΟΙ, 1102. οὐ κοινάν σοε5. ψ ΙΓ δεσποίνᾳ, [1{. “ ποῖ ἴῃ ΘΟΠΊμΠΟἢ 

ἢ τὰν τηϊβίγοβθ, θαρειτηρ ἃ ουΐαπε οὐ Ομ Πάγεη ἴοσ τ[μ 6 ποιῦβο, ἱ, 6. 
ΘΠ άσεη οα ὑγΒοπὶ {Π6 Γοτίαπθ οὐ (μ6 ἤοιβα ἀερεπαοᾷ, 

1]. ττοϑ, 1104. ἄλλαν ἰ5 μεϑξ ἰαἰκεη υντἢ ᾿Αφροδίταν, “ρταιγίην 
Ειἴτηβ6 1 νυ τἢ,᾿ 1. 6. “ Ραγίηρ σοῦγε ΤῸ βοπὶς βίγαηρμθ ἰἴονε᾽ ((.), Ορ. 
Κύπριδι χάριν πράσσων 1. 8ρύ. 

1]. ττού-1228. ΘΕΆΈΝΑΝΥ ΟΕ Οκευβλ. “λαίέες, τυλέγε για 7 Μη 
ἫΨ νεἰσέγευς ἢ ΟμοκῦΒ. “ΠΔν λὲς ἐαρὲγ λασίε ἢ τυλαί ἐΐαϊίγρς ζ᾽ 
5ΕΚ. “Ηἥέ αγὸ φεγεμεά ; {λεν σέφᾷ »"γν ἰαώγ᾽ » 11,2... ΟΗΟ. “ “|γὲ τὸ ἐλιε)ι 
«ἰεἰεείεα ἢ ὁμέ ἄστυ 7 θεν. “7ὲ τυᾶς {λέ τυογὰ οΓ ΤῬλοεις.. (πο. 
““2ἤοτου τυας ἐΐ αἴργεε ἢ {611 1τπ͵:5, εγ6 τοῦ ἰΐδ.᾿ 
ΞΡΆΝΑΝΤ, “ λεέαυΐη ἐλ σἀγίρε - ἐλ γαέλεν αγμιαὶ ἠΐξ φογεττείο ἐδέέ- 

ὀγαίε ἐλε παΐα! γ)εαςί, Χμέλες σοί γογίλ ο δακελι᾽ λοῖν νιοιεριέ ἐσ ΟΥ̓ 
ἱείίνις ἐδέγε, σαγίμρ γὲ ἀδ τυόγιέ, “071, γαΐδέ ἀεγὲ α σῤακίοις ἐδ)εΐ, 
ἀγα φγέῤαγε ἐλξ δαγιφμεί ἐγὲ 7 εονιθ αραΐη." Δογίλτυιλ {Δὲ γομέλ σεέ 
μ᾿ ἐλε ἐδγιέ, ογὲ ἀμηάγεαί γεεΐ γοεγεψμαγε. Μγοί, συεγ 116 γοογ ἠὲ 
ἑλγότυ ἃ ἐαηογ 67 τυσῦε»ι τον ἐς, χείλεα ον ἐλε ἐενιῤίε ἐγέασμνγ. ζὔῤον 
ἐδ τᾶς σεν: εασεν τυΐδὰ ἀΐς οἰαγνν ἀοσί, ἐλε᾽ «διε ροα ἐγε Δΐς ανεἴγεν᾽ 
ἐλαγίοί ανπαὶ “Ἴεεῥεγὶς ὀγέρλἑ σαν; ΔΜέρλΐ τοΐίὰ ἀεν αἰἑεπαάαηέ ἐγαΐν, ἐδ ε 
“ιείαιες αμαὶ Ογίονι, “γείος γευοί γέ, ουεγλεαά. Λεχέ πῤγοσό ἐλὲ 
οονῖς εἰ] ογό, ἐλε “ήγαάές, αμαὶ δατον τὐΐίλι ἐλε σέαγς ἐπ Μέρα. 7114 
σίαες ἀξ ἀκερρ τοῖα ἐαῤέσέγίες οΥ ξασίεγηι ἐἰδεΐρνε, σλτῤἧ« ον» γον ἔτ  σλ τς, 
“γανσε νιοησίέγς, ἐδ ἐἤασε οΓ αἶδέγ αγιαί ἡΐογσ, “411 ἐλὲ δηέγασιοε ταν 
(ἰδεγοῤς τοίὰ λὲς ἐαμρλίενς, απαὶ τοί λέν ἐλε ἀαλ! ροίασνε ὀοτυΐς ἐγε ογαΐεγ 
σεί, 7εη α λεγαίαί ῥααίς αἰ ἐλε 2 εἸῤλίαης ἰσ ἐλε ἡεασέ; ἐΐεδε δριἐεγειί, 
«μα Ἰοοῖ ἐλεεῖν ΑΙ ὁ νιεαΐ πα γέμα, Δ γερομεν ἀπ οὐαί νιαρ εολ ς᾽ 
ἦρε ὅερανε τοίλ ὀπον τεαὶ, αἱ μριῤἑαϊαίδγι, ἐο σεγυς {ΔῈ φιμεείσ, Αἱ ἠέρι, 
τυλελε ἐάε ὀοτυΐ τᾶς σε οι, ἠδ εαδίδιί 70, ἰαγρεγ ἐπε; οηδ ροδίεί ἀξ 
Μἰεά ἀνα γεεενεα ἐο λὲς γοιεην ἰογαῖ, ἐαοίξμρ" ἐλογείν, πεσόν αἰ, ἐλε 
εἰγτερ τολίολ ἐλεν σαν ἀΐς νείείγεσς ψαὺε ἀΐνι. 7μδέ ἐλδη μὲ [οἰ γα! ανὲ 
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211-ονγιδγ16α] τυογαῖ ; τυλεγεαΐ ἐλα γομέζ ὀααΐξ ἐαελ ρεεοέ 2οη7 ἀἶς ἤἔδαΐίογε 
ἕο ἐλδ ργοιέγιαί ἀγα γε ἐλε ὀοτυδ. "11. ἐλαΐί, α Μέρλϊ οὗ ἀστες 7, ΟΊ 
2.6 ἐδηεῤ[ε εοτεγέ 671{67γ171 ἐλ6 ἐδγιεέ σἱῤῥεα ἐΐε τυΐγια τυλέγε 1ὲ ἰαγ. Οῖὲ 
αἰογθ, ἐλαΐ Ἰαςίοα τυλδγῈ ἐλὲς γιστυ- οτεγια σογὲ ἀκα 2οιγεα ᾿ΐς ἀγαπρλέ, 
τυγέλεα {γι «ογιοτείδίογι5, αὐ1α σογδαηι 7 ρασῤεαά ομεέ ἀ67 {772 7: ἀρό»ι}. 
δ ογέλτυϊέλ ἐλε γομέδ εαπσλέ ἐλε οἷαί γιαγε ὧν ἐλὲ αγϑι, ἀραὶ εὐ γέ, 

““ (ογζεδς ! τῦλο σοιερλέ γι}, 1172. 3 φοαγελεα ἀΐηε 707 ἐλε 2γοοξ ; τυλέγε- 
τ2.ογ1 ἐλε οἱαῖ γεα7ι, εογιδίγαϊηεαί ὧγ Ἴογεε, γευσαίεα Ογειεσα᾽ς δοία αἰξε)ηῤέ. 

δέγαζρήξευαγ 7)ηονὲ ἐλδ ὀαγιφιρεί ἐλε γομέλ γμδλεα γογίλ, αγια δεζογε ἐλὲ 
“Ζ)οῤλτατι γιοὐίες τεγρεα λὲς ῥίαξρμέ ; τυλεγεαΐ ἐλέν λατε αρογηδαῖ ο147) ψηεδ67: 
ἐο αδαίά ὧγ οἱογιῖγιρ. ΑΙπαῖ ποτὺ ἐλεν 2ημγϑμδ. 167, λαῤίεδς ἰαάν, ἐο ἐλέε 
αἰἐεέγιείζογε, τυλίελ ὧγ εογτἔγρ ἀΐέλογ σὲ λεγσεῖῦ λαΐᾷ τυγοιρλέ.᾽ 

1. ττού. Τῆς ερίτπεὶ κλειναί, 16 σεηπίηθ, ἱτηρ] 65 ἐμαὶ (ῃς βογναπηὶ 
ἴπ Πἰβ5 ΠσττΥ 414 ποΐ δὲ ἢγϑέ τεοορτιΐθα {Π 6 ὑγοπηθη 85 Πῖ5 ἔθ] ]ονγ-ϑίανθϑ, 

Ῥαυξ ἴοοκ {μετα ἔοσ “ ἴτεε νγοπηεῃ ᾿ οἵ Τ)ε]ρῃϊ. Οἰμεσνίβε 1 νου] θὲ 
ἱπαρρτορτίαίθβ. ἘῸΓ ῥτοροβϑᾶ οοτγεοίίοηβ 566 (᾽, Α΄. 

1, 11οῦ. πανταχῆ .... ἐξέπλησα, “1 Πανε οοπιρ]είεα (ΤῊΥ 5βατο) 
ΘΨΘΓΥ ΜΉ ΘΓα,᾽ 1.6. “Πανε βεατοῃθα [ἢς “8016 ἴονγῃ [Ὡτοῦρσῃ.᾽ Μτ. Βαγβεὶα 
ΠΟΙΊΡΑταβ ΤΊΡΆ]]15 1. 4. 69 “ εἰ ἴεσ οδεηΐδξηδβ διτουῖθιβ ἐχφίδαΐ πτθε5.ἢ 

1. 1111. ἀρχαί, ἀΡϑίταοι ἴοτ οοηοτεῖθ. Οοιηρατε 1,αἵ. »ιαρέξίγαίπς ἀπ 
ΟἿΓ ἴοστ “ 5016 68.᾽ 

1. 1118. τί λέξεις ; (2726. 511, 77ε. 13το, “7ε]. 780, ὅτε.) Ξε υβαῖ 
πεχί᾽ ὙΠαὲ Πιίυσε ἱπηρ] 165 ἱπογεα!γ. λελήμμεθα, 4π Ἰοηΐς ἴοσγτῃ, 
ΟΟΟσΓΒ ἴῃ 771. “4. 363, Α6βοῆ. ἄφαηε. 840, πᾶ ἃ ἔενν οἵβεγ ραβϑᾶρεβ. 

1. 1115. ἔγνως, “ατί τίρῃι, 11 “Παβὲ σοῖς ἴο Κπον]εᾶρσε᾽ οἵ {πε 
ἴαλοι. ὙΠ κακοῦ -- ριΠἰϑῃπηεπΐ, Ν ΈΓγα}}] σοι ραγεβ [Π6 τιδ8 οὗ φζαζηηε 
ὈῪ 5ἴανεβ ἰπ 1αἰΐπ οοπιεάν. 

1, τατ6. ὥφθη, “Μετ ἀεἰεοίεα,᾽ 45 ἰπ 1. 1215. 
1. 1117. τὸ μὴ δίκαιον, ἱπ {μ6 τηουῖῃ οὗ ἴΠ6 βοσναπί, πηπβὲ τϑίοσ ἴὸ 

Ιοπ᾿Β ἀϑιγραίίοη οὗ [ῃ6 ἰἤγοηβ, ἀπὰ τῆς δίκης ἴο Οτδϑιβαβ βοβδιηθ οὗ 
Ῥτενεπίϊηρ 1. Βαϊ {πε ἸΙαηρτιαρα ἰ5 ἀεβίρηθαϊυ ορβοῦσθ. ΤῊΘ 56η56 ἴ5--- 
ἐἴΠ6 ρμοά, ππν]]]ηρ ἴο θῈ Ρο]]αϊεα (ΌΥ ταυγᾶθγ νυ ΐπ Ηἶβ Ῥσθοϊποίβ), 
οαιιβεα ἀείβοίίοη οἵ {μ6 αἰζεηρί ἴο ἀείεαξ σσοηρ ὈῪ τίσι. 

1. 1118, ἐξηῦρεν 5. ποΐ 5[τἰ οι] “ ἀειθοϊεά, θαΐ “ ἀονίβεα᾽ ἃ τηβαὴβ οὗ 
ἀείεοίίην, νἱΖ. [Π6 ἱπουτβίοη οὗ {μ6 ἄονεβ (1]. 1104, ὅζο.), αῃᾷ ἰϊ5. οδῆδοξ 
5. ποΐ τὸ μὴ δίκαιον᾽ Ξ΄τηρΡ]γ, αὶ τ[μ6 ψ,ΠΟ]6 οἴαυβο. ΤῊς ῥτεβ. μαζί. 
ἡσσώμενον ἀεποίεβ Δη αἰτεπιρίεἀ δοῖ, Ὁ. 1. 1221. 

11. 1120, 1121. πεπυσμέναι, ὅζτο., 1.6. “ΟἿγ Ἰοῖ, ΨΨῈΘΙΠΟΙ ἀγϊηρ οἵ 
Τἰνίηρ, νν1}1 θῈ Βαρρίεσ, ἤδη νγε Κπονῦ {πΠ8 [αοῖ5.᾽ ΟΥ̓ σοῦτγβα [Β6 βίγοββ 
15 οἡ θανεῖν, 5ἴποθ ἴΠ6Υ 866 ΠῸ ΒορὲῈ οὗ Ἔβοᾶρδ (]. 1229); πε ὁρᾶν φάος 
15 αὐάοα ΤΠΘΓΕΙΥ 845 ἃ ἰογπηδὶ αἰϊθγηδῖῖνε (ορ. 1. 858). Ιῃ εἰἴμεσ οαβα 
16 ν ἀεβῖτα ἴο Κποὺν 8]]. 

1. 1122. Εοὸτ {με οἰγοιπηβίδηςεϑ οὗ ΧΟαΒαβ᾽ ἀεραγίατε 5εα 11. ὅρι, ζο. 
5ὃ 

ΞΡ ῸΝ .- 



ΝΟΤΕ5. ΙΝΕῈΒ ττοῦ--ττ46. 

1. 1124. θυσίας, 4 ἀἸ5}114 016 ὈΥ “γηεσοσῖς. Ορ. 11. 268, 285. Ἐὸτ 
ὡπλίζετο 566 οῃ 1]. 852. 

1]. 1125, 1126. ἔνθα, 1.6. οη Ῥατπάββιιβ. ἘῸΓ {μῃ6 Βαοοῆῖς [δϑίϊνα β 
δηα ἀεβοτιριίοη οὗ {πε Ἰοσδ! Υ 566 ποΐθβ οη 1]. 86, 550, 714-717. 

1. 1127. παιδός, ὅτο., 11. “ἷ'π ΡΪαοα οἵ ἢτϑί-ϑίρῃς οἴετίηρθ (Ὁ ἢϊ5 
50η.᾽ ΤΠδ γενέθλια (11. 6532, 805) ψΕΙΕ αἷβο δ] εα ὀπτήρια, Ὀδοδιιβα 
ΤΠ6Υ νγεσα οἴπεἽγεα γῇθπ ἴπ6 πονν-θοση ΟΠ] νγαβ οαττὶβα τουηα ἀπ 5ἤονη 
ἴο {6 φβϑβϑιῃ}]εα το]αιϊνεβ, 45 αἴ οὐἹἵ ΟὨτβίθηΐηρ [εαϑί58. 566 ποίβ. οῃ 
1]. 651-653. 

1. 1128. ἀμφήρεις.... σκηνάς, “Ἔποϊοςεα Βοοίῃ. ὙΠΕ -ἤρης 15 ῬῪΕΙ- 
ΒδΡ5 ΟΠΪΥ ἃ ἰοττηϊπαίίοη. ὉΠ τηραηΐηρ ὁ ϑρδοίοιιβ᾽᾿ 15. τωρ] δα ΡΥ {Π6 
οοηΐοχί, θαξ ποῖ ἜἘχργεββθᾶ ἴπ {Π6 υγοτά ἰΐβεϊξ, 

1. 1129. τεκτόνων μοχθήμασιν, “ ὈΚ οτα5πιεη᾽5 Παπάᾶϊννοτϊς  (Ρ.). 
1. 1130. θύσας. Νοίε (ῃς ἴεΠ56, " 1 α7267, Ξαοτι ποίησ 1 58 ου]ὰ ἀθ]αγ,᾽ ὅζο. 

γενέταις, “ Ρτεβί πο ονοῦ Ὀἰτίμ ᾿ ; Βδοσμτβ Ἐβρθοίδ! νυ (1. 1126). 
1. 1132. σεμνῶς, “ν]Γἢ ΒΟΙῪ τἰζεβ.᾿ ἀτοίχους, 45 γεΐ “ν»γ0411-1ε55. Αἥἴ 

115 ξίαρε ἔθεσε νγαϑ τη ΓΕ ]Ὺ [Π6 “ {γα πηθ- σους ᾿ (περιβολάς) οἵ {Π6 ἰεηΐ, 
βιρροτγίεα οἡ " πρηρῃϊ ρΡοβίβ ᾽ (ὀρθοστάταις). 

1]. 1134-1126. ΕῸΓ (ῃς ἰεχί τοδαϊηρ βολάς.... φλογός 566 (΄. 4. 
ΤῊΘ 56 η56 15 ΠΟΥ οἰθδυ--- ἰαἰκίπρ σοοᾶ Πϑεβὰ οὗ {Π6 βιιπ᾿5 58 ϊ5, 50 85 ἴο 
ἴαςε (πρός) πεῖτ δ [ἢ Ποοπᾶδυ γταὺ5 οἵ ἢΐβ ἤαστης, ποῖ γεῖ 815 Ἔχρί τίη 
Ῥδαπηβ, ἷ. 6. πεῖ πογ ἰουνατγάϑ [Π6 βοιίῃ ΠΟΥ 1Π6 νγεϑί. 

1. 1137. πλέθρου, ὅτε., ΤοττΙηΐπρ ἃ τεοίδηρὶς οὗ ψῃ οι Ἂαο 5146 
τηραϑασοα 100 ἔδεί ἴῃ Ἰθηρίῃ, 1. 6. ἃ βαθατα Βανὶηρ [Π 656 αἰ πη Πβ᾽ Οἢ 5. 

[1]. 1138, 1139. ῬΙΟΡΑΡΙΥ 5ρυτγίοιβ : 566 Ο΄. Α΄. 1Ὲ βυρροβεὰ ρεηυΐης 
οἱ σοφοί πιιεὶ θὲ ἴα κεη α5 ἃ Ὀ᾽αυ τα] γϑιηατκ, 45 πη Οἢ 88 [0 5αγ.---' {παΐ 

ἶ5, ἔπε ατϑὰ (τοὺν μέσῳ) οοπίαϊπεα το,οοο ἔδεΐ, ας α »εαίλεγιαίίείαγι εοτείαί 

ἐε1] τε5. 
1. 1140. ΟΡβεσνα {μ6 ἴεηβε οὔ καλῶν (Αἰιΐς ἔοττη) πρὶ] γίηρσ 186 

ἰητοπίίοη. 
1]. 1141, 1142. θησαυρῶν. Ο. 1. 54 π. κατεσκίαξε, “Βυπρ' ἃ5. ἃ 

σονοτίηρ ̓  ΟΥ̓́«αὐγηΐησ.᾿ θαύματ᾽.... ὁρᾶν. Ορ. τπΠ6 Ἠοπιετῖς θαῦμα 
ἰδέσθαι. 

1. 1143. πτέρυγα... πέπλων, “ [ο]4 οἵ ἄταροτν ᾿ 14]Ππρ’ οἢ 6δοἢ 58 
οἵ ἴπε τοοξίγες, αἴϊοσγ ἴῃ [αϑῃϊοη οὗ ἃ ἰτά᾽ 5 Το] θα ᾿τυϊηρβ. 

1. 1144, 1145. ΤῈδ αἰϊπβίοη 15 ἴο {πὸ πἴητῃ Ιαρουτ οὐ Ηθγδο!εβ, νΠΘπ 

ἢδ νγὰβ βεπηΐ ἴῃ ἡυθβὲ οὐ [ῃ6 ρίνγα]ε οἵ ΗἹρροϊγίε, ψιιθαεη οἵ [πε Απιδζοηϑ. 

366 ΟΒοσιβ ἴῃ ..7. 2 π’΄. 408, ὅζτο. 
1. 1146. ἐνῆν... ὑφαί, ΤΗΐβ σοπβίγαοιίοη 15. θοττονγεα ἔγοτι Ῥίηδαγ 

πᾶ (μ6 Τ)οτίς ροεῖβ, απᾶ ἴβ μεπος οαδ]οὰ μδϑολθρμα ἤίρμαα» μη} ΟΥ 

οεοίίεσιενε. Τὰ οσουτβ ΟΠ ΘΗ τ τη νετὺ ἣν οἵ ἐστί ῥτγθοβάϊηρ [Βς8 

βαθβίαπιῖνο. ΤῊΣ ἱπβίαποα ρΈΠΕγΑ ΠΥ αυοίοα. ἰ5 τοτὰ ΘΌΡἢ. 7 γαῖ. 520 
ἣν δ᾽ ἀμφίπλεκτοι κλίμακες. ΟΡ. Ηδ65. Ζἄεου. 321 τῆς ἦν τρεῖς κεφαλαί. 
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7ΟΝ. 

ΤΊΙῈ νοτὉ 5 4ια θ᾽ -ἰ πρό βο ΠΑ] ; ορ. [Π6 Εσεπο ἢ ἐλ γ α ἐς λονενιθς. γράμ- 
μασιν, " Ρἱοίαγοο, 

1. Χ147. ΤᾺς “ΒΚγεροά᾽ 15. ἀθρίοίθα ἴπ της ὁεπίγε ὁ πράτ] τσ τη 6 
ϑἴαντυ μοϑὲ ἴῃ [Π6 ναυ]ὲ οὐ πθανθη. ΝΠ αἰθέρος κύκλῳ ορ. (ρτορΑὈ]ν) 
νυκτὸς αἰανὴς κύκλος θορῇ. “411. 672. 

11. 1148, 1140. εἰς τελευταίαν φλόγα, 1. 6. 1ῃς νγοδί, γΠΘτο ἢἶ5. ἤατης 
ΘΧρίτοϑ (1. 1126}; “ 5 ἤοῖγ ροδ]᾽ ((.). ἐφέλκων, “ Ὀτίπρίηρ ἴῃ Ηἰ5 ἐγαΐη. 

1], ΤΊ ΡΟ, Τ151, ἀσείρωτον, “ ψἱέποιιζ ἔγαοο5,᾽ ἴ. 6. γγποὰΐ ἀπν ουϊδίαθ 
Ῥαΐϊγ οἵ Ποῦβθβ, γνῃΐοἢ ἄγον (Π6 σὰΥ ὈΥ ἴγαοοϑ (σειραί) ἀπ γεγο οαἹ]Ἱοὰ 
σειραῖοι, Τιαι. ἐχιεῖ γεγιαίθς. ΤῊΣ οἂτ οὗ Νίρμε παὰ ΟὨΪΥ ἔνχο βἰθεᾶβ, ἴῃ 
αἰδιποϊίίοη το ἴῃ 6 ϑη᾽5 [Οὐτ- Ποιθοᾶ ομασγίοί (1. 82), απᾶ πεθ6 ᾿ογα 
ΠαΤΠ 5564 το {Π6 γοῖζο, Ηφηρςο ζυγοῖς γοε5 δ5 ἱπδίγυτηθηΐαὶ ἀδίναε υνἱτῃ 
ἔπαλλεν, “ἄτονε οηνγατᾷ ὈΥ (πηδαηβ Ὁ) ἃ γοϊκεβᾶ ραΐτ.᾿ [1Π|, ἀ5 ἰΐἴ5 
Ροϑίτἰοη ταῖμου ἰηἀἸσαΐθϑ, γγα οοπηθοῖ ζυγοῖς ν᾿ ΙΓ ἀσείρωτον, ἴξ νν 11} θ6 

ἃ ἀαῖῖνε οὐ τοβϑρθοῖ οὐ  τϑίοσγθηοο ---- ἢαυΐπρ ὯῸ ἴγασθ- ΠΟΥβ65 20 1ῃ6 γόκε, 
ἷ. 6. “ἴο 1ἢε ραϊτ.᾽ 

1. 1158. ᾿Ὡρίων, Τῆδ κι ἴ5. 5μοτί, 8 ἰη Ογεῖ. 213, καὶ τἄστρα καὶ τὸν 
᾿Ωρΐωνα δέρκομαι. 

1. 1154. στρέφουσα... πόλῳ. ὙΠε τηεαπίηρ ἰβ ουβοῦγθ, βἴποθ [6 νοτ 
στρέφειν τη ΡῈ ΟἰΓΠοΓ {γαηϑἰτἶνα οὐ ἰπ γαμϑι εἶνε. (ὅθε 1νοχίσου.) ΙΓ ἴΐ 
5. {γαῃϑἱεῖνθ, {Π6 βθη88. τηϊρσης 6 “ ταγηΐηρ Ηἷ5. [41] -ρατίϑ5,᾽ ἱ. 6. " ἢἷ5. τ411- 
βίατϑ᾽ ({πουρὴ ἄστρα ποεὰ ποί δοίμα]}]Υ ΡῈ σι ρΡ] 164), θαξ τπθπ γα 5μου]ὰ 
οἐχρθοῖ τά ν 1} οὐραῖα, Τ πη γαηδίτἶνε, οὐραῖα τητϑὲ θὲ αἀνετθίαὶ, ἀδποιίην 
της ἰπβίγισηθηΐ, ὁ ν ΒΘ] ηρ τουθηα ὈῪ {Πς (Δ1],᾿᾽ ἃ8. Μσ, Βαγβεϊα τοπᾶοσϑ ἰσ, 
ποιηρ αἰδὸ {παὶ 1ῃ6 Βρατ᾽5 ψγΠο]ο θοάγ τενοῖνοϑθ, ἀπᾶ ποῖ μἰ5 [αἱ] οαΪν. 
᾿ΓΠ15 15 ΡῬθῦπαρ5 ἴΠῸ θιϑβέ τοηδοτγίηρ. [Ι͂Ὼἢ δὴν οᾶθ6 χρυσήρει πόλῳ ἰ5 " ἴῃ ἃ 
ΒΌ] θη (βἴαττβρδηρ]οα) σἄν, ποῖ " τόση (πε ρος. Εογ Πα δἀνοσθίαὶ πϑαξ. 
ΡΠ], ΟΡ. ἄτρεστα 1. ττ08, αηὰ ἴογ (Π6 “ νγὨθοΠηρ Βοαγ᾽ ἤΆρκτου στροφάδες 
κέλευθοι ϑοΡ}, 7 γαζλ. 130, αἴ5δ0 Απδοίθοη 3. 2 στρέφεται ὅτ᾽ Αρκτος ἤδη. 

1. 1185. κύκλος... ἄνω, “ἀρ ἀατίοα [Π πποοη ἴῃ {1]1 οτρ.ἢ 
Ἰ. 1156. μηνὸς διχήρης, “Ρατίΐηρ τΠ6 πποητῃ ἴῃ ἰνγαΐη. Εὸτ ἴδε 

ὁπαϊηρ᾽ -ήρης 866 οἡ 1. 1128. ὙΠ6 αὐΐατηη τὶ οἷηρ οὐ 1Π6 σοηβίθ]ατῖοι 
Ἡγαάςβ τηλυκθα [ἢ Β[ΟΥΤΩΥ 568501), ἃηΠὦ ννὰθ ἱπεσθίοτα ἃ " βϑίρῃ: ἴο 
ΠΑ ΓΙ ΠΟΓσ.᾿ ΠΓΟποΘ ὁ Ρ] ανία5 Ἡ γαθαβ᾽ Νίγρ. 4. 3. 516, Ἐπτρι 65 τηαῖκοβ 
{πὸ υ Ἰοηρ,, α5 1 ἰτοτὴ ὕειν (0); ἴ{ 15 5ϑῃοτί ἴῃ Η πιθοῦ απ Ηεϑίοα, απᾶ 50 
ἷ5 1Π6 γ ἴῃ 1 ατίη, 

1, 1158, διώκουσ᾽ ἄστρα. (ρ. ]. 84 π. 
τοίχοισιν, “οἡ {Π)}6 51465,᾿ ἴ. 6. οἡ ἴΠ6 (ταπλθνγοτῖς, ἃ5. ἴμοτα Ὑ6ΓΟ 

π0 φοίτα] νγα}}8. (1. 1132). ὙΤῺῊς ϑεηΐθηος 5. ἃ ναχϊαϊίοη [ῸΓ τοίχους 
ἤμπισχεν ὑφάσμασι, ’ ἀταρεά {πὸ 5165 ννΊ ἢ ταροβίσν ᾽ (Ρ.). 

1. 1159. ἄλλα, ὅτο., ἴ.6. [Π686 νγϑῦα αἶβοὸ ἴῃ νγοτὶς οὐ Αϑβίατις μπαπᾶϑβ (Β.}, 
Ροβίο5 τῃ6  Απηαζοηΐδη 5Ρ0115᾽ (1. 1145). 

Ἰ. ττὔο. Τὶ 15. βεπεγα]]ν βαρροβοα (ἢαΐ τΠογὰ 15 ἂη αἰ]βίοη. πεῖς ἴὸ ἴπὸ 

ύυο 



ΔΟΜΕΒ. ΣΙΝῈΘ ττι .-τὔϑξε. 

ἕατηουιβ βεα- ἢρηϊ αἱ ϑδ]αγηΐβ, 5 ο ἢ ἀπαοηγοπίβιηβ θεΐπρ Ποῖ ὈΠΟΟΠΙΠΊΟΠ, 
Βαυΐ ἔβογα 15. ποϊμίησ ἱπ {86 Ιδησπαρε ἴο ἱπαΐοαϊα τλοτα ἢδη ἃ φεπεγαϊ 
ἀεϑβοτγὶριίοη. 

Ἰ.. τιόι, ττό2. μιξόθηρας, 5ιιοἢ 45 [πε Οεπίδατβ, Βαΐ τπῈ Ἔρί πεῖ περ 
ποί τείεσ θχοϊπβίνε!ν ἴἰο ΤΠθ πὰ, ΠΟΥ ἴὸ [Π6 Ἔχριοἱἱβ οἵ Ηδγδοϊεθ. ὍΝ Παΐ 
ΤΌΠ]ον5. (ἐαΚίπρ᾽ ἐλάφων ᾿ἡ]Ί ἢ ἄγρας. 15 Βεκί πἀπαετβίοοα οἵ νν]1ἃ βροτίβ 1π 
ἴῃς Ἐαϑέ, βθοῃ!. δ. Χεπορῆοη ἀεξβουῖθεβ ἰπ {π6ὸ “"παῤαείς (1. 9) ἀπά {Πὲ 

(γγοῤαεάΐα. 
1. ττό3, 1164. θυγατέρων, {π6 “ Αρ]αυτία πηαϊάδηβ.᾽ 1. 22. π. ΟΡ. αἴξοὸ 

1... 272. σπείραις, “ (ο115. ΟξοΙΌρ8, 88 Ψ0Ὲ}1 ἂβ Ετθοβίπειβ ἀπ οἴμοι 
“δαξοοΒίΠοπουβ ᾽ Παγοθϑ, ννᾶθ τεργεβθηϊεα ἡ] ἃ βεγρθηι 5. [81]--- τὰ πρὸς 
ποδῶν Δρακοντίδη Ατ. Κ7ε5. 438. 

1. ττ6ό6. ἄκροισι, ὅτο., ερ. 721. 7. 266 ἄκροισι δακτύλοισι πορθμεύων 
ἴχνος. ὍΤῊΘ δἰειτπάδθ ρίνεβ [μ6 Βεγα] δὴ αἷγ οὗ ἱπιροσίαποοθ. 

1, ττύρ. εὐόχθου, “ τί ἢ, “ ΡΙεπίδοιι5.᾽ Τα ἀετγίναϊίίοη 5. πποετγίαίῃ, 
Βαϊ {Π6 νγογά οοπίαϊπβ {πῸὸ ἰάθα οἵ βννε!]ηρ (ὄχθος, ὄχθη), ἱ. 6. τεεμαΐη ς᾽ 
ἢ ἀθυπάαποθ. Ιῃ Ἡδεβὶοά τῃ6 νετὺ εὐοχθεῖν τηθαη5 “ἴο παγα σοοά 
σῃεεγ᾽ (Οῥ. 475). ; 

1. 1170. ἀνεῖσαν ἡδονήν ἰΞ ΟὈν!ΟΌΒΙΥ πυρσεβίεα Ρ. Ηομηοτ᾽ 8 πόσιος καὶ 
ἐδητύος ἐξ ἔρον ἕντο (7|. τ. 469). Ηδεποε δαιτός οΥ δείπνων 15 ΡΙΌΡΑΡ]6 ἱπ 
186 ποχὲ 1ἰπε.Ψ 

1. 1173. πρόθυμα πράσσων, “ὈΥ 5 οβήοίοιιβ 268], ἀοΐπρ' {Π6 βεγνδηϊβ᾽ 
ἀπΐγ. Α5 κρωσσῶν τηξδη5 “ νγαίεγροίβ᾽ [0Υ τηἰχίηρ' ννὶπο (γε. 80, ϑορἈ. 
Θεά. (. 418). ποῖ ἔοτ ναϑῃϊηρ, ᾿ξ ἀρ βατϑ [Παΐ {Π6 ο]  σπδη Ὀ] απ ἀθγθα ἃ5 γγ7611. 

1. 1174. ἔπεμπε (ἱπηρετ.), “στοῦ Βαπά τουηᾶ. 
1. 1175. Εοτ σμύρνης ορ. 1. 89 πα. ἱδρῶτα, “ σιιπι,᾽ οοζίηρσ ἔγοτα {ΠῸῈ 

βίειῃ οἵ {π6 ρ]απί. Ορ. ψίγρ. Ο. 2. 118.“ οἀοτγαῖο σμααγέΐα Ἰίστιο Βα] βασηα. 
1. 11γ6. ἦρχε, “ ἴοοϊς οματρε οὗ ΤὍΠδβα " ροθ]οίβ ᾿ Εσα Ῥτθε θηΕ]Υ ἴο 

θὲ δ|1εἀ ἔτοπι [6 “ οοιητηοη Ρον]. ὙὍΠδ [Ο]]ονγίπρ' ᾿ΐπαβ τὸ ἃ θεῖς 
οἰασσέσς οὐ ἴῃ6 νατγίοιιβ βίαρεβ. οἵ ἃ Οτεεὶς Ραηαπεῖ, 566. Ρ]αΐο᾽ 5 
ϑγηι ον 71; 150 71εἰ. 4171. 5. ν. ΟΟΕΝΑ. 

1. 117}. ἐς αὐλούς, “το τπὸ δυϊε-Ρ] αγίπρ βίασε,᾽ κρατῆρα κοινόν -- 
ἐγγα558}1 ΡΟΝ] (Ρ.), ἔτουα ὑνῃϊσῃ [ῃ 6 αἰαϊοα υνίπθ ννὰβ Ἰαα]βὰ ἱπίο {πὸ 
5ΠΊΔΠ]ΟΓ ΟὰΡρ5 ἀπά ἀγα τ] ἃ τῖρ] 6 ΠΙΡαοη. 

1. 1179. μέγαλα, “ οαἸῖοε5 πηαίοτοβ ᾿ Ησοτ. «ϑα΄. 2. 8, 35. ῬΑΪοΥ αποίε5 
ἔτοτη ΡΙαίο, “δγφιῤ. Ρ. 213, ψΒοτα ΑἸοϊδίαο5. Ὄχοϊαΐτηβ ἀλλὰ φερέτω 
᾿Αγάθων, εἴ τι ἔστιν ἔκπωμα μέγα. 

1. 1181. δή, ἑαρι, αἰδηηιέ7ι, τηατκίηρ τῃ6 Ῥῥτγεοῖθα τηοπιθπῖ, “ 67: 

δηβιρα, ὅζο. 
11. 1182, 1182. ἐξαίρετον, “5ρε6οἶα],᾽ ἰπ Τοη 5 ποποῦγ, ὡς δή, ἀ5 ἴῃ 

Ἰ. 654, ἱπάϊςαΐθβ ρτείεποα. 
11. 1185, 1186, δραστήριον, “ Ροΐεπί.᾽ Ορ.]. οϑϑ π. νέος, ΡῬτΟΡΔΌΪν 

“που-οππα᾿ (Ρ.); οΡ. παιδὲ τῷ νέῳ 1. 807, αἶδο καινός 1. 1202. 
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ΤΟΝ. 

1. 1187, 1188, τάδε, 1. 6. Ηἰβ ἱπίεπίΐοη. ἤδει(ν) ἰ5 [ῃ6. ργόρογ Ατες 
ἔοτπι οὗ {πΠ6 3. ρείβοῃ, ποὶ {7 δη, γῇ οι ἰ5 [Π6 158: ρείβοῃ, ἔχοντι, ἀαΐ. 
οἵ το]αίίοη, “ }5ῖ 45. ἢ6 Πε]ὰ ἴ{.᾿ ΕὸῸτγ πεφηνότι 566 οῃ ]. 978. 

1. 1189. βλασφημίαν, “4 ὉΠΙΌΟΚΥ τγοτά ᾿ (.), βιοῃ. δἊ5. τηῖσῃς 6 
ἀβεπηβά ἱπαπβρίοίουβ. Ἡποα {Π6 ἱπ]αποίίοη εὐφημεῖν ΟΠ 50] ΘΙηΠ Οοσαβίοπῃ5 
(.. 98 π.). 

1, 1101. οἰωνὸν ἔθετο, “τοοἱς ἰξ 45 δὴ οπιθη ᾿ οἵ 11]. 
1]. 1104, 1195. ΕῸΙ δρόσου --΄ νγαίετ᾽ ορ. 1. οὅό π. ΤΠδ νῖπε οὗ 

ΒΥΡΙοΚ (ογ ΒΙΡ]05) ἰπ Ῥμορηΐϊοΐα νγαθ οεϊερταίεα. ΑἰΠμαπαθῦβ σ. 52 αποΐεβ 
ἔγτοπὰ Ατομαβίγαίτβ τὸν δ᾽ ἀπὸ Φοινίκης ἱερὰς τὸν Βύβλιον αἰνῶ. ΤῊ οτὶρίπαὶ 
γἱπθ ἀΡρβδῖβ ἴο παγε Ῥβεῃ αἰββετηϊπαίθα ἴῃ ΤΉταςθ, Τίαϊυ, ἀπά 51 οῖ]γ. 

1, 1197. κῶμος -- (4 ἢϊρῃι. ὍΠα ἴεγπὰ 15 δρρ]]ε το {Π6 ἄογεϑ φοπηΐησ' 
ἴῃ αἵ {Π6 σοπο]πβίοη οὗ ῃ6 Ῥαπηαεί, Π|πῸ ἃ ἴτοορ οὗ τϑνε ]δῖβ (εογείσσαζίο). 
5866 Ρ]αΐο, γηε. Ρ. 212 Ο, αἷϑο Αββοῃ. ἥψαϑι. ττόο κῶμος ἐν δόμοις 
μένει... Ἐρινύων. 

Λοξίου, ὅς. ὙΠεβα ταδὶ να θθαη ρτίν]ερεά Ὀἰγάς. 866. Τοπ᾿β 

τηοηοαγ, 1]. 155, ὅζο. Τϊοάοτιιβ 5] οα 5. τηθηίοηβ (Π68 βαοτθα ἄονεβ δὲ 
1εἸρθϊ. Νοίε {δε οἤδηρε οἵ βυθ]εοῖ ἰη ἀπέσπεισαν, 50. οἱ δειπνοῦντες. 

1. 1199. πώματος κεχρημέναν -- “ (Πἰτοῖγ. ΤΗΪΐβ 5επβ6ὲ οἵ κεχ- 
ρημένος ἰ5 ΟὨΙΕΗ͂Υ Ἐρίο, θὰξ Οσουτθ αἶβθοὸ ἰπ 7ῤ΄. “4. 382, (γεῖ. ο8, 

ΘΟΡΗ. 2.11. τ264 τοῦ κεχρημένοι; [188 τιϑι8] Αἰἰΐς τηρϑηΐησ ἴ5 
“ Ῥοββεϑβίηρ. 

1. 1204. ἔσεισε κἀβάκχευσεν, “5Ποοῖςκ {ταπίϊοα γ,᾿ βἰαρρετίηρ ἴῃ 
σΟΠγ βίη 5. 

1. 1205. Τῇ διρποηΐ 5 ἀτορρεά ἰπ θάμβησεν, 45 59 οἴξξεη {Π6 οᾶξε 'π 
ΤΩΘΒΒΘΠΡΈΓΒ᾽ ΒΡΕΘΟΠ65, θαΐ π504}}Υ αἱ ἔπε Ῥερὶπηΐπρ' οὗ ἃ 1ἴπ6. Ορ. αεεῆ. 
γ6γ, τοϑ4, ὅτο. 

11. 1208, 1200. γυμνὰ... ἧχε, “ τεδομοα Πἰἷθ ἄστη, θατεᾶ οὗ [Π6 οἱοδῖκ, 
δούοβθ ἴΠ6 [4016 ἴο στδϑρ {π6Ὸ οἱά τῆδῃ. 1 ΠηΔῪ ΠΟΥΘΥΕΙ τηθδπ " [ΤΕΥ 
ΟΥ̓ Πῖ5. οἱοαὶς ἀπὰ Ἰεαρί οὐεγ {μ6 ἰ0]6.᾽ μαντευτός ἰ5 ἴΠ6 5αῖηθ 85 
πυθόχρηστος (1. 1218), “ ἀροϊατοά ὈΥ ἴπΠ6 οἴδοῖε᾿ ἴο ΡῈ ἴῃ8 βοὴ οἵ 
Χυίθα5. 

1. 1211. προθυμία, Ορ. πρόθυμα πράσσων 1. 1173 π. 
1. 1214. ἔχοντα, 55. τὸ φάρμακον, 1. ε. Ῥείοτα Π6 οου]ᾶ νεῖ τὶ οὗ {π6 

δνίάθηοα (Ὁ.). 
1. 1215. ὥφθη, ἀ5 ἰπ 1. 1116. ἀναγκασθείς, ρῥτοΡΑ Ὁ] ὈΥ ἰογίατα, 85 

νγαϑ ἴΠ6 ουβίομι ἴῃ (μ6 οαβ6 οἵ βανεβ. μόγις, ἔγοτη 15 ροβί(ἴοῃ, 15 Βεϊξεσ 
τά κεὴ ἡ] ἀναγκασθείς --΄ ρετίοτος,᾽ [ὨΔη ὙΠ κατεῖπε. 

1. 1219. Εοτ κοιράνοισι 566 1]. 94, 416 Π., 4150 1. 1222. Ηδτα ἴΠ6Ὺ 
δοῖ 45 ἃ {ΠΠὈ8π8] οἱ )πβίϊςα. 

1. 1220. Ιοη δἀάγἝββθβ [86 ἱπιαρα οἵ ὅδθϑα, {π6 Ἑδτίῃ- οάάεβ5, βαϊὰ ἴο 
Βανϑ Ῥεβπ {Π6 πηοϑί ἀποίθηξ ρόβϑεβϑοσ οὗ (ῃ8 Τε]ρΪο ογδοὶθ, τὴν πρωτό- 

μαντιν ΑΘβοἢ. 22). 2. 
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ΝΟΤΕ5. ΖΝῈ5 τιϑ817--1234. 

1. 1221. θνήσκομεν (αἸΞο κτείνουσαν 1224), ῥτε5. οὗ αἰξεπιρίεα αοί -- 
“ΤΥ 11{π 15 Ξοπισῃϊ. 

Ἰ. 1222. πετρορριφῆ, ρετΠΔ0Ρ5 αἴτεγ Ξίοπίπρ (βεε 1]. 1112, 1236). Βαϊ 
πε Ῥππηίϑητηθπέ 50 σταρ ον ἀσϑοτί θεά ἰπ 1]. 1267, 1268 τηϊρῃὶ νγε1}] θὲ 
τεττηδᾶ “" ἀεαίῃ ΒΥ βΞίοπίηρ,᾽ ἀπᾶ θανεῖν μετα 5 ἱπ οἴοβε οοηποχίοη ἢ 
πετρορριφῆ. 

1. 1223. οὐ ψήφῳ μιᾷ, 1. ε. “ὈΥ 4 σεθβεῖαὶ᾽ οἵ " ἀπαηΐτηοιβ ψοΐε. 
1. 1225. φόνον τιθεῖσαν -- φονεύουσαν. 80. νγὲ 540 “« ταυτᾶετ.᾽ ἘῸΓ 

τϊ5. Ρετρησαϑῖβ ορ. κραυγὴν ἔθηκας Ογ. 1510, σιγὴν θήσομαι “7ε4. 66, 
αἷμα (-ε φόνον) θήσεις δαεεῖ. 837, Α1Ξ0 1ἴῃ6 1,αἰΐπ ΡΏταβεϑ αἰαγέ γηε»,α7,, 
ἄαγε τίγαςερι, ὅζα. 

. 1226. ἀθλίαν δδόν 411πᾶε5 ποῖ ΟΠ]Υ ἴο ΒΕΓ δοξιι8] ᾿οῦγπου ἴο ΠεΙρΗΪ, 
δαξ, Υ ἱπιρ!]σδξίοπ, ἕο ΠΕ σοῦτϑα οη 1Π6 ρϑίῃ οὗ ἀδτίησ (Ρ.). 

1]. 1227, 1228. ἐλθοῦσα οὈνίοΟυ5}ν τεΐετβ ἰο ἐῃε “ 7οῦτπευ, πα τητιβὲ 
τπεγεΐοτε ΡῈ ἴδκεη ἢ Φοῖβον πάρα, ποὶ νἱτἢ εἰς ἔρον. ὙῊε Ἰαϊίεσ ἴ5 
Με. “65 τερατὰβ με ἀεςῖσε, ἴ. 6. στ ἴῃς οδ]εςὲ οὗ σεϊείησ “ Ομ] άτεη. 
τὸ σῶμα, δις., θεσδτιϑε ὈῪ Ἰοβίηρσ μεσ οὐγῃ 116 5! Α]ξο 1οβὲ 411 Βορε οὗ 

Π, 1229-1248. ΟΗΟΕῦ5. “ 7Ζεγε ἐς 79 ἐσεαῤέ 707 πιρ᾿ ; αἱ ἐς αΐδ- 
ερτεγεαϊ, αγια τῦῦ »εεδέ φεγίςλ τοΐέλ ομ7 γεῖσίγεσσ. Ο ἐλαΐ 7 γεῖρλέ σοαῦ 
αἰοξ, ον αὖτε τεγιαῖδγ. οτεγτα, 07, ὃν “ῤέεαῖ ογ εαγ' Ο7 τλΐ 32ε ἀξείγιείζονε ! 
Ῥαζηε ἐς ευεγν εὔογέ ἐο ἀταΐε, 17 ἄεαυεν αἕά γτοΐ. Ἡγλαί )αέε, 2οογ ἰαάν, 
ατυαΐές ἐΐεε ἀεγεαγεγ ἢ Μμσέ τῦε ἐοο »ιεείέ ἐλε ἀμέ ατυαγα οὗ οῃγ 
νεΐταϊξεαϊς 7᾽ 

ὙΠε τιεΐγε 15 αραΐῃ σίγεογιῖε, επᾶϊπρ ἢ ἃ 5μοτί ἀπαραδαβίϊς βυϑβίεγη. 
1λπὸ 1242 15 4 2λεγεεγαΐξανε γετβε (5εε οἡ ]. 112, ὅζς.). 

1. 1231. φανερά, “ ἀϊΞξοονετεά,᾽ “ Βτοιρῆε ἴο Ἰίρῃι.᾽ 
1. 1232, 1233. Ἴδε φρέπειαὶ βεῆβε ἰ5--ἰνγε ἅτ ἀείεοϊβᾷ Ὁ ἴμ6 

Ῥοϊξοπεά σπρ,᾽ πὲ {Πετε ἰς βοπια ἀοπθὲ 45 ἴο {πε ςοπϑίγποϊοη οὗ 
σπονδᾶς. Τὶ 5 ΡτοΡαθ]Ὺ εἰΐμεγ ἴπ6 σεη. 05. ἡ μιγνυμένας φόνῳ 
(αἄνεσγθίδῖ), “ ἔπε ἀγατυρῆς τηυτγάεγουϑ!υ ταϊηρ]εά,᾽ οὐ ἴῃς ρεη. δἴζεγ τάδε, 
" ΤῊΪ5 τηδίζεσ οὗ ἔπε νεϊπε- ἀγαῦρῃὶ... 15 ἀεϊεοίεά ' (Υ.). ῬΑ]εγ δπὰ οἴμεῖβ 
ἴακε σπονδᾶς αἴἴετ φόνῳ, “Ὁγ 1πε ἀεδάϊγ εἴεοϊ οὗ {πε ἀγδῦρβι, ὅζς., Βαξ 
ἴδε οτάεγ ἀπά ροβίτίοη οὗ τῆς νγογᾶϑ 15 αραϊπδὲ [μῖ5 τεπάδγίηρ. ἐκ βοεβ 
θεξὲ τ βοτρύων, τηαάς ἴτοπι Τϊοπγϑιβ᾽ “ Οἰπβίετβ.᾽ Ορ. Μιϊοη, 
Οον»:ς "»- 

“Βαοςδαβ, ἐμὲ ἢγσέ ἔτοπι ουξ ἴπε ῥραγρὶς 8τᾶρε 
Οταξμεά ἐπα συγεεῖ ροΐβοῃ οὗ τηϊδακεά νεῖπα. 

θοᾶς, “τῆ ε,᾽ 45. δπ ερίμεΐ οὗ {με " νίρεγ.᾽ Ἐοσ {δε τεδάϊηρσ θοαῖς 
5εε (. 4. 

1. 1234. θύματα νερτέρων, “ ΞΔοτίῆςε ἴο ἴπε ἰηΐετηα! ρονγεῖβ, 15. ἃ ρετί- 
Ρδιγαβξῖς ἴος θάνατος. ὙΒε φυεβιίοη ἰ5 τυάσσέ ἀβδιῇῃ ἰ5 τηεαπί ἢ ῬΆ]ΟῪ τεΐετβ 
ἵττο ἴδε αἰτεταριεα ταυγάεσ οὗ Ιοπ, τυ ῖ ἢ μ45 θεςπ " ἀείεοῖς.᾿ [ἢ (Παἴ οα88 
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συμφοραί «ηπ καταφθοραί νν1}}} Μὲ ἴπ ἀρροδίτἴοη ἴο {π6 σϑπογαὶ ποίίοῃ 
σοηϊαϊηδα ἰπ [Π6 1π6, ν]2Ζ. ἴῃ6 ἀείβοίίοη οἵ {πῃ ῥὑ]οῖ. Ὥγ. ΨδυγαἹ] ἀπάετ- 
βίδπαβ ἴξ οἵἩ {Π6]. οὐγὴ ἱτηροηαϊηρ ἔαΐε, νἱθνγεα 45 ἃ βϑδογίῆοε ἴο ἄρρεβαβε 
τη ᾿πίδγηδὶ ρονεῖβ. ΤῊΪβ Ῥηηρθ συμφοραί, ὅτα. ἱπίο αἶτγεος ἀρροβίτίοι 
το θύματα, Ὀπὶ {Πεη φανερά ν»}}}] Βανε ἴο ΡῈ ἰδκεὴ ἴῃ α αἰβεσγεηξ 5θῆβα 
ἴτοπὶ ἴῃ6 φανερά οἴ]. 1231, νἱΖ. “ σεγίαϊη,᾿ ἀηα 115 566 πὴ5. ὉΠ] Κοῖγ. Οἱ 
16 ΠΟ] 6 1Πογοείογα {Π|6 ἔουτηογ ἱπδεσρτγείαιτοη 5 ρεσθαρ5 [Π6 Βείίου Ομ 6. 

11. 1237, 1228. φυγὰν πτερόεσσαν, ἄς. (ΟΡ. 1]. γού, 77ε{. τ2ο6 δεῖ 
γάρ νυν ἤτοι γῆς σῴε κρυφθῆναι κάτῳ, Ἢ πτηνὸν ἄραι σῶμ᾽ ἐς αἰθέρος 
βάθος, αἰΞδο ἴῃς ἰατπΐ οὔ Αδηδθαβ ἴο Τύτγηιβ, Ὑίγρ, “4. 12. 892 “ ορία 
ατάτια Ρθηπηΐ5 Αϑίτα 5661 οἰαυβισηνα οανὰ ἰῈ σοπηάρτε ἴοστα.᾽ Νοῖς ὑπό 
ὙΠ σα π., ἈΡΡΑΙΘΠΕΠΥ 5 σπ  γπρ' τηοίίοη τη θυ, νγῆθσο {ΠῸ δοσι5. τηϊρηΐ 
θ6 ἐχρεοιοᾷ. ϑι ποι, Ππονγθνεγ, 1 ἀοποίοβ [Π6 ΞΡ Έσα οὐ τερίοη, υν τη 
νοῦ (ῃς πηοίΐοῃ ἴαϊκοβ Ρ]δος,---- ἴσαν Ὀοηθαῖῃ (ῃ6 φαγί β ἄατκ 
τϑοδββ65.᾽ 

1. 1241. τεθρίππων... . χαλάν, “ 5υνἐτο5ῖ Ποοῖ οἵ (ΟτΓ ΒΟΙΘ65᾽ Ξε “σαγ 
ἄταννη ὈΥ͂ ἴΟυΓ ΠοΥβο5. οἱ ϑυν τοβδὶ ἰοοῖ ᾽ ; ἃ βίγδηρσεὶν οοπαθηβεα ΘΧρυοϑ- 
βίοη. 

1. 1243. ὅτε μὴ χρήζων, ὅζο., “Ξανε ὙΒδὴ ἃ γοά ὈΥ Πἰ5 βονεγεῖρτι νν}}] 
ϑἴεαϊβ Εἰπὶ αὐναν ᾿ ἴτῸ πὰ ἄδηροΓ. 

1]. 1245, 1246. τί ποτε, ὅτα., “ΜΠδὶ (ΓΈ ΠΥ) ἔαΐα αυναβ ἴῃ βου Ἕοτίπ 
5011} ὃ 1. 6. σγοσϑο ἤδη (6 ἄοοτπι ΠΗ ΐοἢ ᾿νε Κπον οἵ (]. 1226). 

1. 1247, 1248. ῬΑΙΘΥ οἰϊο5 [πὸ βαγίηρ δράσαντα παθεῖν, ΒΡΟΚοΠ οἵ 45 ἂπ 
« αποΐθηϊ βανν᾽ (τριγέρων μῦθος) ἴῃ Αεβοῃ. Ολοοῤά. 3905. ϑθοι, βὰὺ {πὸ 
ΟΠοτιις, 15 [ῃ6 εἴθγηαὶ ἴανν οἵ Ἰπβιϊοθ. 

11. 1250-1210. ΟΚΕῦΒΑ. “7 ἄγε φηγσμαῖ ; 21} γαΐε ἐς σεαϊοα,  λήέλε) 
“λα! 7 ν᾽ (Οηοκῦβ. “ 70 ἐλδ αἰΐαγ; ἐλεγε ἕλοι αγί σαγέό. ΟΚΕ. 
“Ἰγλαΐ αὐὔαΐϊς ἐπα ἐδε ἰατὸ λας ἀεξεγεεί τὴν ἄοονη, ἤ7εγε ἐοῖμδ {ε 
αὐεγιρεγς᾽ ΟῊΟ. “«5εαὐ ἐλγοογ ἀθγε; ἐλέη, 17 ἐλὲν ἀἰ{ ἐλεε, ἐλὲ ρεεὶδ 
τοῦδ δὲ ἐλ εἴγ ς᾽ ᾽ 

ΙΟΝ (ἢ ἀτιμθα αἰθηάδηϊθ). “ ἤ λαΐ υἱῤὲν, τυλαΐ ἐγαρονε ἦς ἐλέξ, 
τὐἱέλ γ»εεγίδγοις ρίαγισε, »ιογδ 7611 ἐλαγ Οογρονῦς τεγιοη ̓  «δεῖφε ἀξ, 
ἐγαρ ἀξ» ἐο λεν ἀοονι ΠΤ] 7, ἐλαΐ λεγε ἦαυε ῥγουεί λε7' ἐγδαςλεν : 
εἶδ το αασς «16 λας ἀεεραίελεαι γιὲ σοῦ. δῖαν, ἐλὲς αὐίαγ' λα ποί 
σαῦέ ἐἦεε !. (Τὸ 1τῃς αἰτεπἀαηιβ) .5εε 167, εγομολήγι' γογαῖεν,, 17 590 σἤδ αν 
ἐδεαῤε μ5.΄ ΟΒΕ. “αν »:6 τού ᾿ 7 τῶ λοῖν ἴο ἐλε φοα. ΟΝ. ““Ἵπάᾶ γεΐ 
τυοτείαίρο δὲ] γιθ, λτς ηεΐγεῖείον  ᾿ ΟἌῈΈ. “ Λιοΐςο αγί λοι τοτυ ; τυλαΐ ἐλοῖ 
τυογέ ογῖζε, 7 ἀτὴ. ΟΝ. “ 7 γιοκεγιέ τὐας 7; ἐλαΐ ἀαγέ γιοΐ ἐλοι. ΟΚΕ. 

“7 λει, ας α 706 ἐσ νην ἄφησε, 7 δοιερηΐ ἕο ἀ. ἸΟΝ. “7 καρ πιο {1 
αγνις αφαϊγιο 11} ἰαπια. (ΚΕ. “ες, αγια τυΐίλ αρείγ γὲ 1ο γαυαρὲ ἐλ᾽ 
ΙΟΝν. ““ἥοτο τοῦ (ἝκΕ. “ 7Ζζοι εαγιεϑί ἐο γοῦ ρηδ οὐ γεΐρεε. στο. ΟΝ, 
“᾽ 7τυας »» 7αΐλεγὶς γῇ. Οκε, “γλαΐ γέρα λαα ἅδε, απ αἰΐέμ ̓̓  
(Α ραῦβ6.) Ιον. “Οὔ ριν γαϊλογ» τυρα αὶ τὐας πὸ ῥογίΐονι ηιΐμε δ᾽ 

ός 



ΝΘΟΤΕΘ. ΣΙΝΕΒ 1τ2537--τῶδ8. 

ΟΚΕ. “4 ἐλαΐ λὲς ετυογα λααῖ τῦογε; τιοτερὴΐξ οἶσθ. ΤΟΝ. “Ζόαῦό ἐλὲς 
σαηεί467.}) λοις αγί ἀρονιεαά. ΟἘΕ. “ΡῚΪ ἐλοις οἰαγν γιὲ τοϊ λέγ ἐδε 
ἀοΐν 2ίαεεϑ᾽ ἸΟΝ. “Ἡγλαΐ φϊρασιγε ἐς ἐλίρδ ἰο αἷό αἱ ἐλὲς αἰίαν 9 
ΟΚΕ. “7άπς πᾶν 7 ἐρ)ιεγδ ογι6 τοῖο ἐρζεγεαῖ νι 3 ΙοΝ. “δμζεῖν ἐλε 
δος ἀεαὶ τεγ1γἐρλέδοιεείν τοΐέλ γῶν, Λιοΐ ἐλε ριείμέν, μέ τὰδ ἐγιγιοκογιζ 
λοι αῖ για ῥ»γοίεείϊογι αὐ ἐλεῖγ αἰέαγε: ὁπ γιοτ δοί ρυοα ἀγα ὀαά ζαγε 
αἰϊξε αὐ ἐλεῖγ λαμά.ἢ 

1. 1251. κρατηθεῖσα, 5ἴηρ. ΠΗ Ρ]ΌΤΑ] γεγρ 45 ἴῃ 1. 549. ΟΡ. αἷϑο 
7. 7. 570 ἥκομεν... σπεύδουσα, 47. ἔμεν. 858 μαρτυρόμεσθα δρῶσα. 

1. 1252. ἵν᾿ εἶ τύχηΞ. Ορ. ἵν εἶ κακοῦ Θορῃ. “4. 386. 
Ἰ]. 1253, 1254. προὔλαβον .... μὴ θανεῖν, “ σοὲ 1Π6 Ξἔατί οἵ {πεπὶ {τη - 

ΠΪΠΡῚ ἴογ τὴν 1ἰξδ,᾿ οὐ “ἷπ {86 σασα ἔοτ {π᾿ (Ὁ... 
1. 1256. τῷ νόμῳ, ὅζο., “16 Ιδνγ οἵ {πε ΤεΙρΐς τεπιρὶς, 1. 6. οὗ 

ῬΠοεΡιιβ, ὑῃοβα δἰἴασ νου] {ποσείοτα θῈ ΠῸ βαποίπαγυ [ῸΓ ΒΟΥ. 
1. 1257. χειρία γε, ὅζο., “ἀγα, {ΠΥ σεῖ γοῦ ἱπίο ἐμεὶν Βαπάᾶβ,᾽ Ροΐογε 

γοῦ τϑδοὴ [ῃς δ]ίασ. καὶ μήν -- “566 πονν,᾽ ΠδΙδ ΤΠΘῪ ΘΟΠΊ6. 
Ἰ, 1258. πυρᾶς ἔπι, εΕἰΓΠΕΓ ἦΟΠ᾿ ΟΥ “πεατ᾽ [Π6 δ]ΐασ. ΕῸΓ (Π6 [ὈΥΠΊΟΣ 

ΟΡ. ““»ιαἴγοῦι. 1123 ἔστη ᾽πι βωμοῦ. 
1. 1τ26ο. προστρόπαιον αἷμα, “ες 5ἰαἴπ οἵ Ῥ]οΟα σι ἰπο55᾽᾽ ὑ ΐοὶι 

γγοσ]α αδἰίδοῃ ἕο τηυγάθγετβ οὗ ἃ βι ρρὶϊαηὶ (προστρόπαιος). 
1. τ261. ὄμμα, “Τοτιη,᾽ 1,αἰ. “φεεΐες. Ἐϊνεξιβ ψγεσα τεργεβθηίθα ψτῃ τῃς 

Ποδαᾶ οἵ ἴδοε οἵ α Ῥ1]1, ἂβ (Ὡς Αομοίοιιβ ἱπ ϑορῃ. Ζγαελ. βοϑ, {πὲ 
Ἐτίάδητιβ ἰπ Ὑῖγρ. Ο. 4. 371 “Βεπιΐηα δυγαῖμιβ ἰδυσίηο οοτγηῖα να]. 
ψαγίουβ Ἔεχρ] απαίϊοπβ μαναὰ θεθη οβετγεᾶ ; ργορδθὶν [86 ὈᾺ]Π] συμ ]  βο5 
ἔπε τυβῃΐηρσ ἔογος οἵ {π6 ἰοττθηΐ, νυ 116 τη6 Ὠοτὴ5. ΠΊΔΥ ταρτεβεηΐς {πὰ 
Ῥγαπομίπηρ {τ θαΐαγν βίτεαπηβ, Εὐθοβίμειβ ἰ5 βαϊᾷ ἴο πᾶν τηδσγτὶεα 
Ῥταχίζηβα, σταπᾶ- ἀδυρμίογ οὔ {πΠ6 Αἰδμεπίδη τίνοσ Οθρΐβιβ. 

1. 1263, 1264. ἀναβλέποντα, ὅζο,, “ Παϑῃϊηρ' ΠΌτὰ 115 ΕΥ̓́65 ἃ ΤΠ ΓάΘΓΟῸ5 
ἤοτΥ βίδα. ἥσσων, “1655 Βαγτη ]} ̓ οΥ “ ἀοδά]γ.᾽ 

1]. τ266-1281. ΤῊΣ ἱστερι]ατ οτάθι οὐ {656 Ἰἴπθϑ, ἴῃ ἔΠ6 τηδητπβοτρί 
Διταηρϑιηθηΐ, 15 ἀου ὈΕ1655 ἱπίθηςοημα]. (ΕῸΥ ῥτοροββα αἰϊθγαίίοῃβ 566 
Ο. 4.) Δοξηρ οἡ ἷβ ἢγϑί ἱπηρυ]βα Τοη Ὀἱ5 Ηἷβ αἰιθηδηΐβ 561Ζα Οσθαβα ; 
6 ποχί ραῦβεβ ἴο οοηρτγαίαϊαία ἰτηβθὶ οἡ ἢΐθ5 Ἔβοᾶρα ἔγοτῃ δ Ὑ}165; 
Ἰαβὶν μῈ Ῥβοοιηθβ αυγαῖε οὗ μεσ ροβί[ἴοη δὲ {Π6 αἰΐαγ, ἀπά ροϊπίβ ουξ (ῃ 8 
[αοϊ ἴο 5 [Ὁ] ονγασβ. 

1. 1266. λάζυσθε. ΤῊϊΪΞ5 γεγρ, αἢ Ἰοπίς ἴοτηι ἔγομη [ἢ 84 Π1Ὶ6 γοοΐ ἃ 5 
λαβεῖν, ὁσουτβ ἔτεα Εἶν ἰη Ἐπτρί 465. Ορ. 1]. 1ο27, 1402, 277ε«. 956, 
Ἧξε. 64, δίς. 

1. 1267. καταξήνωσι, “τεπᾶ,᾽ 11{. “οατά ̓  “κε ψοο]. Ορ. ϑω2. 503 
πέτροις καταξανθέντες. πλάκες τε {π6 Ὀρ]ΙΔη 5 οὗ ἰμ6 ἀϊδέπιοι θεγοπὰ 
τῆς Ῥμαεάγίδαδθβ (]. 714 π.). ᾿ 

1. 1268. πετραῖον, ὅζο., 58.411} 6 Βυτίεὰ ψ ἃ Ῥοιπᾶ τοοὶ-- ἥπηρ᾿᾽ 
(1, 1236); 11, 1κὸ ἃ αυοϊξ (δίσκος). 80. 1ἴὴ 7 οα(ες 1121, Αϑβίγδηαχ 
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ΤΟΝ. 

ττονγῃ ἔτοπι (Π6 ας] οπηθηΐϑ 15 [ουπηθα πύργων δίσκημα πικρόν. ἅλμα ἰ5 
δος. οἵ σορπαία ποίϊοῃ τ] {86 νετΡ. 

1. 1270, ὑπό, “᾿ἱπίο {ῃ6 Παπᾶϑ οἵ, Εοσ μητρυιάν 566 οῃ ]. ΙΟ25. 
1. 1271. ἐν συμμάχοις, “ὙὙΠ116 ἀτηοηρ ἔτ οπ5᾽ Ποτα δὲ ΤΠ ε]ρῃῖ. ἴοι 

σοηρταϊα]αΐαϑ ὨΪΠΊ56] οα Πανίπρ' ὁ πηεαβατσθα, ἱ, 6. Ἰεασηΐ ἐπα ἔσπια παξατγα 
οὗ Οτειιβα᾿β " [δε] ηρϑ᾽ ἰονγαγᾷβ ἴση Ρεΐοτε 5ῆ8. δα σοὶ ἢΐπὶ ἕο Αἴδθης, 
γγθτα μῈ τνουἹα ἤανα θθθη τἱπουῦι ῥτγοίϊθοίουϑβ. 

1. 1273. περιβαλοῦσα, “Πανὶηρ᾽ Εμβπαγθά,᾽ ἃ5 ἴῃ ἃ ποί. 
1. 1274. ἄρδην -- ' εἤεοίι 41] γ,᾽ 11.“ ν 1Π παπᾶ πρΠ 64 ἴο ρῖνε ἃ ἄδαα!ν 

ΒΙονν.᾽ 
11. 1276-1278. οἶκτος ὁ σός, ὅζο., “ΠΥ ἀρρΡβδὶ ἔογ ὈΓΥ αὔδοῖβ τὴς 

ΤΏΟΓΘ ῬΟΥΨΘΓΡΆΠΠΥ ῸΓ ΤΥ ΟὟ 56 Κ6 ἀπα ΤΥ πηοί οι β,᾽ ῆΟῸ Πα5 θδὲπ 50 
ΠΘΔΙ Ἰοβίηρ ΒῈΓ 50η. “Ἐοτ, ἢῈ δἀάᾶβ, “1 μανα γεΐ ἃ τηοΐμεγ 'ἰπ ΠαΠΊΘ, 
ΤΠοΌΡΉ 516 15 αρβεπί ἴπ {πε θοᾶγ.᾽ οὔπω, “ ποὶ γεί,᾽ 1. 6. “ΠΕΥΟΙ,᾿ 5 ἴπ 
]. ρ46. Τηϊς αἰ]πθίοη ἴο δὴ "δῦβεης᾽ τηοῖμο ὈῪ οη6 ΨῊΟ νγὰβ οπ' {πὸ 
Ῥοϊπί οἵἉ 5]ανίηρ' {Π6 τϑαὶ ὁπ, 15 ἃ ἤπα ἱπβίαποα οἵ εἰρωνεία (1, τορ π.). 

1. 1279. ἐκ τέχνης τέχνην, “ῈΡ ΠΡῸΠ ψγῈ Ὁ οὗἨ {τιοκογυ᾽ (1. 826), ὈῪ 
ΠῚ αἰζεπηρὲ ἢγβί ἴο τησγάθσ ἢΪΠΊ, ἀπ ΠΟ ἴο δόσᾶρα ἴΠ6 ΡῬϑῃα]ν οἵ {Π6 
οτΐμηθ. 

1. 1280. βωμὸν ἔπτηξεν, “ οομηδ5 οτοποίπρ' το (Π6 αἰίατ. 
1. 1283. ἵνα -- ἴπ γοβα Ῥτθοϊποίβ, οὐ "αἵ ψῃοβα δ ατ. 
1. 1284. ἐν μέσῳ, “ Βεϊνῖχι. ὍΘ “ Ἰτο᾿γ ̓  Πετα ἀπά ἴῃ 1. 1287 ἰβ αραῖΐπ 

ΔΡΡαζγεηΐ. 

1. 1286. ἔκαινες ἀεςποίεβ αἰτοιηρίθα δοίΐοη. 80 ἐκαινόμην 71. 7᾽. 27. 
ἔπειτα -- “«ηα γεῖ,᾿ ἴῃ 8ρῖϊε οἵ τηῪ ϑβϑαποῖϊυ. Ορ. 2724. 1308 κἄπειτ᾽ 
ἔκτας. 

1. 1287. οὐκέτι, ὅζο., θεσαῖιβα ΑΡΟΙΪΟ Παά τεϑίσπβα Πΐπὶ ἴο Χαΐμαβ ἃ5 
Εἷ5 τερυϊθα [τ Πογ. 

1. 1288. πατρὸς ἀπουσίαν λέγω. Ιοη πηδδη5 ἴο 54Υ [Παΐ ἴῃ ἴῃς ἀὔβοπος 
οὗ Χυΐπαβ ἢς Ῥεϊοηρεά ἴο ῬΠοαΡιιβ, ννηο δοίθα 45. ἃ ποῦ ἴο Βΐπὶ 
(.. 136). 

1. 1290. 11ϊ. “ποῖ αἱ Ἰεαβί δἃ8. δὴ ἱπποοδπΐ Ῥϑῖβοῃ, γῃθσθαβ 21} βίαϊε 
νὰ 5 [ΟΥΠΊΟΥ]ν ἱπποσθηϊ. Οτεῦβα Τουπαβ ΠῈΓ ΟἸαῖ 5 ἸΡῸΠ Ποὺ σοηποχίοῃ, 
ἃ5 ἃ 50ΡΡΙΪαπί, ἢ ΑΡΟΙ]Ο᾽ 5 αἸΐατ ἀπά ἰθμηρ]ε; Ιοπ τορ]ΐθ5 ἴμαΐ ἐμ ῖ5 
Ῥτίν!ερα Ραϊοηρθ ΟΗΪΥ ἴο ἴπ6 ἱηποσδηΐ δηδ ΠΟΙ͂Ὺ βοῆς 5 6 τγαβ, ὑπαὶ 
Οτειβα ἰβ ποῖ, ΕῸγ τἀμά --΄ Τὴῦ 5βίαϊε ᾽ ΟΥ̓ “οοιγϑα οὗἉ 11{6᾿ 566 οἡ 1]. 2.7, 
89. 

1. 1201. ΤῊ δοτῖβὶ ἔκτεινα ἀδποίθβ δῃ αἰίειηρί οατγιοᾶ ουΐ, αἱ ραβδί 50. 
[τ 85 Οσθιβα νγὰβ 4016. Ορ.]. τροο. 80 ἴῃ 50ρΡᾺ. “2 1126 Μεποῖδιιβ 
58 γ5 κτείναντά με, ἴο νηοῦ ΤΘΌΘΕΥ το ρ]θ5 κτείναντα ; δεινόν γ᾽ εἶπας, 
εἰ καὶ ζῇς θανών, απὰ Μ. τοὐοίπ5 θεὸς γὰρ ἐκσώζει με, τῷδε δ᾽ οἴχομαι. 

11. 1293, 1294. ΒΥ ἃ ΘΟΙΏΙΠΟΙ ΤΠΘίΑΡΒΟΥ (Ἔχρ]αἰπρᾶ ἴῃ 1295) Οἴτειιϑα 
δοοῖβα5 Ιοη οἵ Πανίπρ “(το ἴο βεῖ αθ]αζθ᾽ ἤθὺ [αἰ τ 5 ἤοῦβθ. Ιοη 
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ΝΟΤΕΞ. ΖΣ1ΝῈ5 τ1270-- 1307. 

αἴοοῖβ ἴο πηδετβίαπα 1Ὲ Ἰἰζθγαγ. ποίοισι ἀπά ποίᾳ ἅττα τπιϑεᾶ ἴῃ (δε 
σοπίθμηρίμουιϑ 56 Π56 580 ΘΟΙΏΤΠΟΠ ἴπ ΑΤΙΒΙΟΡΠΔΠΕ5, ἃ5 ΠΊΟΝΙ ἃ5 ἴ0 58γ, 
ἦ δεέγγε ἴῃ Ποιιθα ἱπάθθά "᾿ 

1. 1206. Ιοπ Ξιρροβεβ {παὲ Χυίῃυβ Παᾶ “δοχυίγεα᾽ βοπὶθ Ἰαηαρᾶ 
ῬΙΟΡΟΓΥ δ Αἰἤθηβ ἴῃ τὶρῃξ οἵ ἢἰβ τηδττίαρθ. Οτδιβα (1. 1299) τπη- 
ἀδοεῖνεβ Πΐτω οα 1Π15 ροϊπί, αηᾶ ΠισΠΟ αβϑατος Βίτη (1. 1205) [Παΐ 411 
Χαίῃτβ Ππαα το θεβίουν νγὰβ [86 ἰογγϊίουυ 'ἰπ Επρορα (1. 60) 6 μΒαᾷ νγοῃ 
ΒΥ Πρδίίηρ ἕοσ [π6 Αἰβεηΐαπθ. τ ψ1}1 θῈ στϑιπθιηθεσγεα ἐμαὶ Χαΐμτ5 
ἴπ Ὠΐβ Ῥτχογηΐθβα ἴο Ιοῃ μαὰ ἱποϊπαβεα πολὺς πλοῦτος (1. 579) 45 Ῥατί 
οὗἉ τῆς ἱπμοτίίαποα. 

11. 1207, 1298. τῆς Παλλάδος, 5ς. γῆς οΥ πόλεως. Τη λόγοις, "νγοτάϑ᾽ 
85 ΟΡΡοΞββᾶ ἴο ἀβεάβξ οὗ διπιβ, ἴἤδσε 15. ΒΡ ροβεά ἴο θῈ ἃ οονεσί δ] βίοι 
ἴο {Π6 ἀετηαρόρτιβ οὗ [ἢ6 Ρροεῖβ οὐῃ {{π|6,. Βαΐ {π6 ορροβίϊίοη πιδὺ 
ΒῈ τηϑτεὶν τμεϊοτίοαδὶ, {πὸ (ῃς οὐ τεουττίηρ ἔργῳ «πὰ λόγῳ. 

1. 1299. ἐπίκουρος, ἄς. Α τηετα “81|1γΥ,᾽ θεΐηρ δῃ δἱΐβη, οουἹᾶ ποὶ 
ἐῬοββεββ᾽ ΔΠΥ ἱπῃουϊΐαπος δὲ Αἰμεπβ, ἐπὶ θείη (ῃ6 τίρῃὶ οὐ οἰτΖθῃβ 
ΟὨΪγ. 

1]. 1300, 1301. μέλλειν τείετα Ῥαοῖς ἴο. ἔμελλες ἴπ 1. 1295. “50 {πδπ 
Του ἔδασ οὗ ἃ τῆεσα Ζγι δ) 707: γοτι Ξουρ ΐ τὴν 11{62᾽ “65, ἴο 5476 ΤΥ 
ΟὟ, ἰπ οαθ6 ὑοῦ 5ῃοιϊ ἃ πὸ Ιοηρεσ Ζρέθηια,, θὰϊ Ῥσοσθεᾶ ἴο δοίΐοη. 
ὙΠς τίϑβικ, 56 τηαϊπίαίηβ, νγαὰβ ἴοο στεδὲ ἴο 411ονν οἵ δΔὴγ Δ εἸαΥ οπ ΠΟΥ 
ον Ῥασί. 

1. 1302. εἰ -- ὅτι, “αὐτὶ Ἰδαῖουβ. {πμαΐ,᾽ ὅς. ΑΠΘΥ γϑγρβ. Ἔχρυθββϑίηρ 

δπιοίΐοη (θαυμάζειν, φθονεῖν, ἄχθεσθαι, δὅτα.). “ Ατξΐς Ῥο] απ 655, νγ ΒΟ 
Ρταίδειβ ἱπάϊγεοϊ ἰὸ ἀϊγεοξ ἀϑβαυίίοη, τι565 {Π18. ἰάϊοπι ἐγεαπθπι]γ (761, 
Ογ. Ογαηι. 8 804. 9). 

1. 1303. τῶν ἀτέκνων, ἃ φεπεταὶ βἰαϊθτηθπέ, ἴπ6 ἰμίδθτοποθ ἴῃ ἐπ 5 
Ῥαγιοα!ατ οαθα Βεΐηρ “Βεοδῖιβα 1 πὶ ΟὨΙ] 1655, ὙΠῸ (που ΤῸΡ τὴς οἵ 
ΤΩ Βοιηα  ᾿ Ὦτ. δ εττα!] 5 τεπάετίπρ--- Μαβὶ ἀδίήγίδος τοϑαἠλ ἐβοθαῖ 
Ῥεγίογοα ἴο {π8ὸ 3 Ῥγθβεσνεϑ ἴῃ6 56η586. 

1. 1304, 1305. πατρικῆς, 50. γῆς. ᾿ΗδΔᾶ 1 αἱ ᾿εαϑῖ πὸ 5ῃᾶτα ἴῃ ψνμαΐ 
τῦαβ ΤΟΥ αἰ μοι 5 9 ̓ ὅσα, 5ο. ἐκτήσατο. παμπησία, “1ῃγ {{}] Ροπβθϑϑίοη,, 
ἴ. 6. 411 τῇοτι οαηϑὶ οἰαῖτη. ΕῸτ ἀετιναίςίοη 566 οη 1. 675. 

1. 1806. θεηλάτους ἰ5 5 ΠΠΡῚῪ “αἰνίης,᾽ 45 'π 1. 1292. ΤῊς νοτγά ἴβ5 
ϑεᾶ ἴῃ α υυΣῖἀδ βεηβε οὗ ἀηνιΐηρ ἄοπα οΥ οδιιβεά ὈΥ ἃ ροάᾶ, 45 συμφορά 
Ογεσί. 2. πὶ οοπποχίοη γ ἢ ἕδραι ἰξ τηῖρης ΟΥ̓ σοῖγβα τηθδῃ " τθατθα [ῸΓ 
σοάβ᾽; Ῥαΐ [815 15 ποῖ πδο}ββᾶσυ. 

1. 1307. Οτδιβα βαυβ “ΚΕῈΡ ὙΟΌΓ ΠΟΙΠ56] [ῸΓ ὙΟΙΓ, ΤΠ Οἴ ΠΟΥ, ὙΠΘΓΘΥΘΓ 

58:6 ἰ5,᾿ 1 γοι οδπ ἤπά με. Βαΐ [Πἰ8 νγαβ 7πδὲ ψνηαΐ Ιοη νγα5. τ  ]}}ν 

ἀοῖπρ, [Πουρ ἢ ἀπανγατα οὗ ἴῃς ἕδος. Αποίμου ἔπε ἰπβίαπος οἵ ἱγαρίς 
εἴτοηγ. Νοῖε ἴπ6 ἀγφεγαέογι, οὐ ἰταπβέδσεποθ οἵ μητέρα ἰηΐο {Π6 οἸατιβα 
ὅπου ἐστί [τοι [5 ῬτΟρευ σοπποχίοθ. ΤῊ Ρῆτγαβε ὅπου-σοί-ἐστι 5 ἴπ 
56η56 δαπίναϊοπί ἴο ἀη Ἔρὶἐμεῖ τα "ΠΥ ἰοσέ τποίμετ᾽ (Β.). 
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7ΟΝ. 

11. 1308, 1309. ΕῸΥ ἴῃς ἔοτος οὗ [ῃ6 ῥτοβ. κτείνουσα 566 οῃ ], 1224. 
ἤν γε, ὅζο., “ποί 1{,᾿ δες., Ξἴηςε οὐχ ὑφέξεις -- “ ἐδοαρε.᾽ 

1. 1310. ἐν στέμμασι, “«πϊᾶ {πε νΣτεδίῃς, (μαΐ ἀδοκεά 6 δἱΐδσ 
(. 224). 

1.1311. ΒΥ τινά 5η6 πηθδπβ Αροΐο, αὶ [ῃ6 ΡΙσγαὶ ὧν τηδκεβ ἴξ 
ῬΌΓΡΟΞΕΙΥ Απιρίρστιοτιβ. [Ιοη χοῦ] ππάοτβίαπα Χαΐμις. 

1. 1312. φεῦ εἐχρτγεββεβ ἀἴβαρργονδὶ τηϊηρ]εα συ] ἢ τερτεῖ - " ἤδ "ΟΣ 
“ἄξατ τηε ̓  Ορ. ΖΠγαεῖ. 535, 552. 

1]. 1314, 1315. ΕῸΥ βωμὸν ἵζειν (4150 ]. 1317) 566 οη 1]. 5, 91. οὐκ, 
ἢ ἐχρῆν. Ορ. 2722. ξοὴ χρῆν μὲν οὔ σ᾽’ ἁμαρτάνειν. ϑΘΌΡΡΙΥ ἃ ΠΕ 
50] εοί ἡ ἐξελαύνειν, “οη6 οπρβὲ ἕο Βαπίβἢ.᾽ 

1. 1316. ἐνδίκοιςΞ. ΤῈ 15 ἀοιθίι] ἩΠΕΙμΕΣ να Ππαγε Πετα ἃ σεπηαῖπα 
ἰηβίαπος οὗ [πε ἀδέϊγε αἴζεσ χρή. ὙΠΕΤα βεεπιβ ἴο 6 ΠῸ οεγίαίπ Ἔχϑιηρὶθς 

εἰβενθεσε οὗ τμῖ5 σοπβίγιοιοπ. [πῃ ΑεβοΒ. Ζπέηε. 68ο {Π6 ἔπιε τεδάϊηρσ 15 
ῬΙΟΡΑΡΙΥ αἰδουμένους, ποί αἰδουμένοις, ἀπ ἴπ ΘορΡῆἢ. “47. 736 ἄλλῳ γὰρ 
ἢ ᾿μοὶ χρή, ὅζο., ΤΑΔΥ τῆδαπ “ἷπ [Π6 ἰηίεσεβίβ οὗ δἀποίμεσ {Πδῃ τηγβεὶ ἢ 
Α 5᾿π018Γ τεπάεγίπρ ἰ5 Ῥοββίθ]ε μετα, [ΠουΡῊ 1655 ΠΠΚεΙγ, οα δοοοιηΐ οὗ 
με σοπποχίοη οὗ (Πῖ5 11πῸὸ ὈῪ οοῃίσαβξί Ὑ1Ὲ 1. 1314. 

1. 131}. ὅστις ἠδικεῖτο 15 Ξἰτηρὶν [Π6 ραβέ ἴεηβε, τεαυϊσεά Ὀγ [86 
ἔοττη οἵ [6 βεπίεπος υυἱέῃ ἐχρῆν, οἵ ὅστις ἀδικεῖ τετὸν ἀδικούμενον, 
“ἘΠε ἱπἸυτεά ρματγίγ. Ὅστις 5 15. τι5ιι8] σεπεσὶς ἔοσγοθ, ἀεποῖηρσ ἃ 
οἶδββ. ΕῸΣ {πε βεπίϊηεπε Ῥδεὺ δργ αποίεβ ἴοτη ἃ ἔγαρτηθβηΐ οὗ 
ἙΕπυτίρ[465--- 

ἐγὼ γάρ, ὅστις μὴ δίκαιος ὧν ἀνὴρ 
βωμὸν προσίζει, τὸν νόμον χαίρειν ἐῶν 
πρὸς τὴν δίκην ἄγοιμ᾽ ἂν οὐ τρέσας θεούς. 

1]. 1318, 1310. ἐπὶ ταὐτὸ τοῦτο, 1. 6. ἰο με 4127 οἵ Ξαποίπατυ. [1ὲ ἰ5 
τη]πξί, Ιοη βαγβ, ἔμδὲ σοοᾶ δηᾶ Ρδᾶ τηεπ Ξῃου]ὰ μανε [5 βατηθ ὑυίν]ερσα 
πα οδίδίπ 8η εατπδ8] τηξᾶβιγε οὗ ἀϊνίπε ρτοΐεοϊίοη. 

Ἐπίεγ (ἢςΞ ΡΥΤΗΙΑΝ ῬΡΕΙΕΒΤΕΒΒ ἴτοσῃ [86 [οἸΏΡΪ6. 
11. 1320-1368. ΡΥΤΗΙΑ. “«δίαν», νι» 501} 7, ἐλε γίερίεος οΥΓ «4οϊϊο᾿ς 

σλγίριε, αγ2ὶ εογ16 γογέλ ἐο γε: ἐλεε. ΙΟΝ. “Πα! νιοίλεν ! ζριστυεσί ἑΐσιε 
τυλαΐ ἐλὲς τυογαγε λαΐᾷ ἀἴργι6 7᾽ ῬΥΤΗ. “7 ἔμοτυ 1; δμΐ ἐλοῖε ἔδο αγέ 
εγμέϊ ἸΟΝ. “ΚΑ ύεριρε ἐς ἰατυζμῖ.’ ῬΥυτΗ. “αν, φιῖξ {λὲς ῥίαες ἀνα 
ξο---᾿ ον. “γλέέλεν 3 ῬΥΤΗ. “ 70 “4ἐλένις, τοΐέλ λαγιαῖς τεγισέατγδα,.᾽ 
ἸΟΝ. “70 «ἴαν ογιεὶς ἐριδηγν ἐς γ0 εγέηιε. ῬΎΤΗ. “7267 γιε.΄ ἸΙἸΟΝ. 
“αν τυλαΐ ἐλοιε τὴ. ῬΥΤΗ. “«5εε᾽ τέ ἐλοιε ἐλὲς 7᾽ ἸἸΙΟΝ. “ “45 αγεΐδηέ 
εγααε.. ῬΥΤΗ. “75 {λὲς 7 7ρεα ἐΐεε, πιετυΐν δογηι.᾿ ΤΟΝ. “ἂν ἀξδαϊαῖενε 
λεγε τὸ ἴορερ 7) ῬΥΎΤΗ. “.89 ]λοεῖτις τυϊ]εά 1, το ἀξεῤ ἐΐδε ἄξγε ; ποῖν ἀξ 
δὲάε ἐλεε σο. ΤΟΝ. “Ἡγλαΐ ἐς λεγεΐε 707, γ᾿ ῬΥΤΗ. “ 724 τυγαῤῥέηρε 
97 ἐὰν ἐριζαριςν. ΙοΝ. “.8} ἐλετε γᾶν 7. ναὶ τ» νφνιοίλεγ 7 ῬΥΤΗ. 
“ες, σέριες Ηἴεατε,ε τυῖϊῖς 1. Οὐ ἐΐσιε ρον ἐὰν φμεεί; ἰαξε τυῖτὰ Ζλεε 
ἐλέτε γεϊΐες, 5ο ἰργρ εογιεεαϊεά. “4: α τιοΐλεγ' 7 δία ἐλεε γαγετυεῖ. Βερί» 
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ΝΌΤΕΞΒ. ΠΙΝΕ5 τ30ο8--1349. 

ἄδγε αὐ Ζείῤλί. Ῥλοεύμς αγια 7 λατε αἴργιδ σιεγ ῥαγέ 707 ἐλεε. Ἐχῖε 
ΡΥΤΗΙΑ. 

1. 1220. Τῇε γάρ ἱτηρ]ῖες [ῃδὲ μεσ ροβίξίοῃ δ5 ρτίεβίεββ ρίνεβ μεσ (ΠῈ 
τὶρδὶ ἰο ἱπίεσίεστε.. Ἠδεποε 58 δϑββεγίβ [ἢ ἀϊσυϊν οὗ μεσ οβῆςε. 

1. 1321. θριγκοῦ, Πετεα ΡτοΡΑΡΙν (με Ἰονγ νγ7811 εποϊοξίπρ δὴ ρτο- 
τεσξίησ ἔπε σάγέμης (Ρ.). Νοίε {Π6 υποοτήτηοπ οοπείπιοξίου πῃ ἐπε 
βεη. δἴϊεγ ὑπερβάλλω. ὝΠΒετε ἴ5 ροββί]ν δὴ ἱπβίδποε ἴῃ 1. 220; θαΐ 5εὲ 
ποία ἔδεσε. " 

1]. 1322, 1322. τρίποδος... σώζουσα Βαᾶᾷ Ρείξετ 6 ἔδκεη σι ἢ 
προφῆτις," ΡΓΕΞΕΓΥΙΠΡ, 45 ῥτεβίεββ, {πὸ ἐγ ροᾶ᾽β δποῖεπέ τῖΐε,᾽ ἔῆδη ὑττἢ 
ἐξαίρετος. ΑἸ] {πε νγοπιεπ οὗ {πε ἀϊξέγιοξ, ονεσ ἤξέν γεατβ οὗ ἀρε, ὑγεσε 
εἰ ρΊθ]ς ἔοσ (ἢ οβῆςε. 

1. 1325. ἀλλ᾽ οὖν, “αἱ 411 εγεηΐξ,᾽ Ξο. σὲ τεκεῖν. 8586 δά Ῥεεὴ ἢΐξ 
1οϑβίε-τηοῖμετσ (1, 49). 

1. 1326. ἔκτεινεν (4150 κτείνοντας 1. 1328). ΕῸΓ ἔπε ἔδηβε Ἂρ. 
11. 1286, 130ο, 1308 ῃ. 

1]. 1329, 1330. προγονοῖς, " Ξίερβοηβ,᾽ 2γίζέργιϊσ. ἘῸτ μητρυιαῖς Ξες 
ΟὨ 1. 1025. 
1. 1331. μὴ ταῦτα, Ξς. λέγε οἵ ποίει. 
1. 1332. νουθετούμενον, “ [Ὁ] ονίηρ ΤΠ σοππϑεῖ,᾽ ἴ. ε. “ πγβαΐ ἄοβε ἴποὰ 

φανίβε τὴὰ ἴο ἄο 
1. 1333. καθαρῶς, “σἸ Βαπᾶς ὑπᾶεῆ]εᾶ᾽ ὈΥ ὈΙοοᾶ. (ρ. καθαρὰ 

μέλαθρα 7ῤλ. 7. 693. ὑπό, “ αἰϊεπάεα γ᾿ (1. 499 π.). 
1. 1224. Εοτ ἐπε ἀπίγ οὗ ἑακίηρ νεῆρεᾶποα ἢ ομεῖβ θποπηῖθϑ 566 ΟΠ 

1. τοφό. ϑυςἢ δὴ δεῖ ἀϊά ποῖ ἵπνοῖνε {πε βξἑδίπ οὗ Β]οοά-ρτι]είπεϑβϑ. 
1. 1327. ὑπαγκάλισμα, 11{. “ ἐπη τασετησηῖ, '. ε. “ὙΠαῖ 1 οἶδβρ π᾿ ΤΥ 

δττηβ.᾽ ΟΡ. 770. 752, α͵5ο [86 νετὸ ὑπαγκαλίζειν ἐἤεγαεί. 42, (νεῖ. 495. 
1. 1228. Ἐρι ἀντίπηγα 5Ξεε οῃ 1. 19. ἐν στέμμασιν, “πταρρεά ἰπ 

ΠΙΠεἴ5,᾽ ργορδθὶν οὗ νγσοοὶ (Ρ... 
1. 1340. νέος ἰ5 ῥτεάϊοςδίϊνε, “πεν ἰ5 [Πς ἰαϊε ψἘ]Οἢ,᾽ ὅζο., ἱ. 6. ἃ ΠΕ 

Ροΐπέ ἴ5 ἱπίγοδιιοοᾶ ἱπίο ἔπε Ξἴογυ, υἱζ. [88 Ἵσϑδάϊ]ε. 
1. 1341. αὐτά, “ ἔμεΞε τεϊῖοβ ((,) ; ἴπε ογαᾶϊε απά 1ΐ5 οοπίεηϊϑ, 
Ἰ. 1342. ἡμᾶς, αἴετι ἔκρυπτες, 45 {με τερὶυῪ ἱπάϊοαϊεβ. “Εν σγεσε 

νοῦ Β᾽ῖἀϊηρ (ἔμεβε τε 15) ἔτοτη της 411 ἐπιῖ5. συμ 116, νυ με γουῦ τεοεϊνεᾶ ματα 
αἵ ἴῃδξ της 1᾽ Βαὲξ [δε τότε ἰ5 ἃ σοτγεοίΐου ; 566 (΄. «Α΄. : 

1. 1343. θεός 5. ΡΤΟΡΔΡΙΥ ἃ τηοποβυ} 4016. Απ ἀπαραεβὶ ἴῃ {πε ἤτξε 
ἴοοξ [5 τατε, ππ|655 οοπίαἰ πϑὰ ἴῃ ἃ βίπρ]ε σγογά. 

11. 1344, 1345. τῷ, “ὙΒΕΙΕΡγ.᾿ κατειπών (1. 1215), “ἴεν ἀε- 

1]. 1346, 1347. πόθεν -- “ Μ;ὮΥ ᾽ ἐνθύμιον, τἀ]. “Ῥαΐ ἱπῖο τὴν τηϊπά,᾿ 
ΟΓ “Ξυρρεβίεα.᾽ σῶσαι, “(ἢε Κεερίπρ, 1. 6. "ἴο Κεορ.᾽ Ὑε βεαθξηοε 15 
ἱπέεγτιρίεα ὈῪ Τοπ᾿β ιεβέϊοη. 

1]. 1343, 1349. δράσειν, ἐπε ξαΐατο, ἱπρ]165  ἕογ νμαΐ ρατροβε ἡ Βαϊ 
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1ΟΝ. 

ἴε Ῥυϊθθίθθθ ἴῃ ΠΟΙ ΤΕΡΙΥ 5ε5 σῶσαι, {Ππ6 Ζέγιδ᾽θ55 δου. ἀθηοίίησ {πὸ 
ΒΙΤΏΡΙΘ δοῖ. 866 ρῥτβοβάϊηρ ποίβ. 

1. 1252. ζητήματα, ἴῃ ορροϑίτἰοῃ ἴο τάδε, “ ν»]}} {Π686 ἴοκεηβθ ἴποι 
ἀἰβοϊοβθϑί θῈ ἃ οἷπια ἰο Ππήϊηρ ΠΥ τηοί μεσ ᾽ 

1. 1284. μακαρίων φασμάτων, “ οἵ Ὀ]ε5ὲ νἱξοπ5,᾽ ἴ. 6. “ τανε ϊδίϊοηβ. 
1. 1355. ἐκπόνει -- “ 5βασοῦ ἀΠΊσΈΠΕΙΥ ἡ {Π] γοι ἢπά Πεγ; ἃ οοπαθηβεα 

ῬὮγταβθ, βι6ἢ}; 85 Ευτίρίάθς 15 ταίμου ἰοπα οἵ υβίηρ, ἴοΥ “ψοτῖς ουΐ 16 
ῬΙΌΡΙΕ᾿Ω (οΥ (451) οἵ Βπαάϊηρ Πετ. 

1. 1256. 516 ὈΙά5 Πϊπὶ 5ρᾶτα πὸ ραΐπϑβ, βυύεῃ 1 με μᾶ5 ἴο ἔγανεβα θοῖἢ 
ΠοΟπΕποηΐβ ἰη τ[ῃ6 ηπεβί. “ Βαϊ, 586 5] ση! Ποαπίν δα ά5, “1 δανίβε γοῦ ἴο 
ὀερῖγε Ποτα αἱ ΤΕ] ρϊ.᾽ 

1. 1357. γνώσει, ὅζο., [Π6η, Δἰζε Ῥθῦβοπδὶ ἱπαθῖγσυ, “γοὰ ΜΨ|1 ἀ185- 
σον γ {Π6 [δοί5.᾽ 

1. 1359. ἀκέλευστον, ἰπ τείετεηος ἴο Τοπ᾿β σιδβίϊοη ἴῃ]. 1346. ὙΠΕτα 
Βαά Ῥβεὴ πὸ αἴΐγεοῖ σοπηπηδπα, ΟὨ]Υ δὴ ἐνθύμιον. 

Ἰ]. 126ο. ὅτου, “ ψπΠῃοτείοτγα, 50. οὕνεκα, ὙΥΒΪΟ ϑοῖηθ δαϊΐοιβ ᾿πϑβοσί, 

οτηϊτπρ λέγειν. (ϑεε Ο. 4.) Ορ. οὗ δὴ χολωθείς Α41ε. 5. 
1. 1364. ῬαΙϊδγ᾽5 νευβίοῃ, " θερίπ οῃ {πε βροῖ γγβεγα γοὰ οπρῃϊ ἴο Βερὶη 

1ῃ6. ἱπααίγγ᾽ (ὅθεν -- ἐκεῖθεν οὗ) 15 ΠατΙαΪν ϑαιἰβίαοίοσγ. Βείζεσ, νυ ἱτῃ 
Ὑεττα]], ἴαϊτε ἄρξαι 45 ᾿ἰπῆη. αἰΐεσ χρή, ἀηα ἰτϑπβὶδίθ “ Α5 ἴο με ροΐῃηξ 
ψΏΕΠοα γοῦ οὐρῃξ ἰο βίατέ γοῦσ ἱπαπῖγγ, [ἢπα οἱ] ἢτϑε νυ μϑίμοσ, ὅζο. 
Ἡδποθ ἃ οοτητηα ἰηβίεδα οἵ ἃ οοϊοη 5ῃοιυ)α θὲ ρυῖΐῖ αἵ ἴπ6 επᾶ οἵ {Π15 
11π6. 

1. τ5265. Δελφίδων, ὅς. ὙΒΘ ῥτίεβίθβϑβ Πευβ}] Πααᾶ ϑυβρεοίεα 5π0} 
ἃ 1ῃϊηρ 85 ὈδΔτΕΙΎ ΡΟΒ51016 (1. 44). 

1. 1267. Ἑλλάϑ-- σγαδεα »μπ2γ. ΟΡ. “λοῦγι. τ51τὸ τίς Ἑλλὰς ἡ 
βάρβαρος. 

1. 1268. μετέσχε, 45 ἃ σύνεργος (1. 48). 
11. 12369-1444. ΙΟΝ. “411 πι6} 7] τυοοῤ, γε σααίγιδος ἐλέριδίμρ, οὗ ἐλέ 

Ζ2αεέ-τεῖογέ ἰο ἀΐέ ἐγτει ἀείῤίεσς ἐγγασον, γεαρεδίεος ἀραὶ τεγιξρεοτογι, οΓ ἃ 
γηοΐλε7) 5 εαγέ ὀέγεξ Δ ,.516 ἕοο, γοῤῥεα οὗ λέγ εὐλήία, λαίλ τβεγεα φογεῖν. 
Νοτυ, ἢλοεῦτς, 7 αδαϊεαίε ἐλῆς αγὰ ἐο ἐλέεθ. Υεί σέαγ! ἐλεγεῦν 7 γᾶν 
7011 λὲς ῥεγῥοσε. 7 φιμϑέ οῤέγε {ί, (Ἀδπιοναβ {πΠ6 νυταρρίηρβ) λα 
»εΐγαςίε ἴς ἐλ ἢ 714 δαγρας αγὲ ἡγέδα; πὸ γ»ιαγᾷ οὗ αρὲ ΟΥ̓ ἴδζαν ἐς 
λέγε ! 
ΣΟ κεῦβα. " λαῤ ἀρ 7] “6 ἢ (Α ραῖβθ.) “1 ἐς ἐλε ἐγααϊε ἐγ τυλίσλ 
7] ἰαϊά ἐλεε! (1 βανεβ ἴΒ6 αἱΐασ) ΙΟΝ (ἴο [88 ρσυδτγάβ). “«ϑεήσε αραῖ 
ὀέμα 1εγ 1 ΟΚΕ. ὁ ϑαγν γμ6; γεέ τοῦ! 7 εἰέγερ' ἐο ἐλέε; ἐλοιε αγέ ηιΐρ.ἢ 
ΤΟΝ. “ 7 γε! ἀγα γεΐ ἐλοιε τυοιεία᾽ εἦ λαῦε οἰαΐγε ηια 9 (ΚΕ. “ 2» στῦν 
εὐτ]ά !᾿ ΙοΟΝ. “οία ἐὰν 2εαεε; 7 τυΐλὶ ἐθεέ ἐλεθ. γλαΐ ἐς ἀθγοΐρ ἢ 
ΟΚΕ. “ 71: γοδε 7 2 αγοπγα ἐλέέ, γ1γ} στε τυογά,᾿ ΤΟΝ. “ 2)εδεγίδε ἐξ! 
ΟΚΕ. “41 Οογρονι 7ογη:, τυξίλ σπαῖγ γγέγιρε ορισίγαδα. ΤΟΝ. “᾽ 725 φύει 
“0; ἐξ λεγε ατερλέ ῥόδο ᾿ ΟἘΕ. “«δέγφεγείς ἑοο οΥ φοϊαῖ, αγε ἀείγίοονε 
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ΝΟΤΕ5. ΠΙΝῈΞ5 1τ352--τ407.ὄ 

φΓ γεν γανεῖϊν.᾿ ἸΙῚΟΝ. “Ἄἴοτου τυογγι 3 ΟΚΕ. “45 α πθοῤίαες γ0» ἐδ 
ὀαδέ. ἸΟΝ. “Ομὲ ἐλέίγι νιογε ΟΚΕ. “«4 τυγεαίά ὕγονι Αἐλενιαὴς οἰΐφο, 
ρέσά αμᾶ φγέεγι. ΟΝ (ετηθγαοίηρ μου). “ 27οέλεν, τοΐϊᾷ 79γ 1 δελοίά 
ἐλεε} ΟΚΕ. “ΜνῪ ὠαγίϊηρ! 7 λαὺς γοιριαὶ ἐΐδε, αἰΐσνε, γιοΐ ἀἰραά," 
ΟΝ. “ “γε, αεξαα γ10 »ιογέ, εἰασῤεαῖ τοί λὲν ἐλίρμα αγης 1 

1. 1371. ἀπημπόλα, “σοΐ πηα οιΐίξ οἵ τ1ῃ8 νγαν,᾿ 11{. “5014 πιθ αὐγαν ᾿ 
Πκ6 ἃ δανθι μα, Ορ. 721. 7. 1560 τήνδ᾽ ἀπεμπολᾷς χθονός. 

1. 1374. δαίμονος, “ ἐοτίπηο,᾽ ἴῃ ορροϑίτίοη ἴο θεοῦ. 
Ἰ, 1375, 1376. χρόνον ὅν, ὅτο., τείοιβ ἴο 1886 ψΠΟ]6 ρετὶοα οἵ 5 

ἰῃίαπου. [Ὲ 5ῃου]ᾶ στϑρι]ατὶν Ὀς ΓΟ]]οννεα Ὀγ ἰῃ6 ἱπιρογίδος οἵ [ῃς νερ ; 
τῆς δοτγὶϑίβ τρυφῆσαι, ὅζο., τηεΓο]γ ἀδποία ἰπῸ δοὲ οἵ βίαίε ψίμοῦὶ 
τϑίδγεποθ ἴο ἔτη (]. 1349). ΤΒαΐ, 1 ἀειεττηϊποα αἱ 411, 15 ἀδιογηϊηθᾶ 
Ὀγν 16 οοπίεχι. βίου, σοη. οἵἉ τεβρβοΐ, “ἴο ἰαϑίθ Βοιὴηδ ἸΟῪ ἴῃ 11{6.᾽ 

1. 1581. ἵν᾽ εὕρω, ὅζο., ἱ. 6. “1ε5ὲ 1 ἀϊδοονθσ διρῃς 1 5ῃου ἃ ποῖ Πκ6.᾿ 
1. 1385. Ἐὸν τί πάσχω 566 οη ]. 427. ΤΠΩ οαϑικοῖ, {Γ ὁποα οἴοσοα ἴο 

ῬΒοσθραβ, σου] πὸ Ἰοηρσοτ θ6 πηϑάά]οα νυ ἱτῃ; 80 παῖ, 1 Ιοη μαᾶ οαγτὶεα 

οὐξ Πἰ5 ἱπίθηζίομ, ἔπ γεοορηίτοη (ἀναγνώρισις) νγου]α ποῖ πανα οοῖηθ ἴο 

ΡΑ58. 
1. 1386. ὃς σέσωκε. ἘὸῸτΓ ἃ αἰΠετγεηΐ τοδδίηρ 566 (΄. «. 
1. 1388, ὑπερβαίην, “ ονοτεῖορ᾿᾽ [π6 Ῥοπηᾶϑ οἵὗὨ, 1. 6. Ἐβοδρα Τὴ  ἀδβίίηγ. 

ΟΡ. ὑπερδραμεῖν 1. 073. “" 
1. 1290. σύνδετα, “ (ἀϑἰεηΐπρϑ᾽ οἵἉ [Π6 Ὑ Ρ ΡοΥ ΒΊΟΝ οοηίαϊηθα (Π6 Ατὶς. 
1. 1291. Μτ. ΒανΠεϊᾷ ἰ5 Ῥσόθδθὶν τὶρμξ ἴῃ ππάοτθίαπαϊηρ περίπτυγμα, 

ἄτε., οἵ ἴῃ6 αὐκ ἰ1561{, νυ βίῃ "Ἐπ θγαοαβ᾿ ΟἹ “ δηῇο] 5 (ῃ6 τε]ϊοβ, ποῖ οἵ 

16 Οὔίογ " οονετίησ. ΤΠϊ5 Ιοπ Παά ἠι5ῖ τευηονεβᾶ, Ἔχροβίηρ ἴῃ τὶς ἴὸ 
νῖονν. εὐκύκλου, “ον τουπάοα ᾿ (]. 19 η.). 

1. 1302. ἔκ τινος θεηλάτου, “ὈΥ 50π16 πιΐταο]θ.᾿ 866 οἡ 1]. 1806. 
1. 1292. πλεγμάτων, “ ῥ]αϊτίηρ9᾿ οὗ οβίογ γόους. ΟΡ. πλεκτὸν κύτος 

1.4... 
Χ 1394. τοῖσδε θησαυρίσμασιν --  5ἴποα, {πΠ656 ἰτδαβιταθ ὑγο τ ἀ6- 

ΡῬοβίτεὰ,᾽ α ἀδέϊνε οἵ τοίδγοπος ; γα] ΡΟμαΡ5 δὴ ἰπβίδποθ οὐ ἴπ6 ααέ. 
εοὐιγρεραἶέ, ἴᾺ 6 Ἰαρβε οἵ εἶπια θείηρ τεραγάθα δ5. αῇεοζίηρ {Π6 τϑὶϊοβ ἰπ 
ΒΟΙΏΘ ὙΓΑΥ [ῸΓ ψοοᾶ οἵ᾽ ματπὶ. Ορ. ϑοόορῃ. Οδώ, 7. 735 καὶ τίς χρόνος 
τοῖσδ᾽ ἐστὶν οὐξεληλυθώς ; 

1. 1596. ΕῸὸγ ἴτε Μ88. «ἀπά νατίουϑβ τϑδάϊηρβ 866 (ἷ, “. ; αἰβὸ ἴοσ τἴῃς8 
ΒΡυτΙΟυ 5 1ἴπΠ6 1400. ͵ 

]. 1397. τἀμά, ὅζο., “ΤῊΥ σοπαϊίοπ (1. 247 ἢ.) Ῥτοοκβ ποῖ 5ἰ]θηος; 

ἷ. 6. “1 φαπποῖ 6 5116ηΐ ροῖσ.᾽ 
1. 1402. λάζυσθε. ΟΡ. 1. 1266 η. 
1. 1403. ξόανα, “σάτνοη υγουῖς,᾿ ΡγΟΡΑΡΙΥ ἤρτιτεβ ἀθοογαϊίηρ [Π6 ΑἸίατ. 
11. 1404, 1405. οὐ λήγοιτ᾽ ἄν, ἃ τοῖο Ογπὶ οὗ ἱπηρογαίίνε τα ἡ ῬΓαΥ 

ἀοβῖσὶ ποῖ. 80 λέγοις ἂν λέγε. τῆσδε;,-5.. ἀντίπηγος (1. 1280). 
11. τ4ού, 1407. ῥυσιάζομαι λόγῳ, “1 ατὴ Ῥείηρ 5εἰζεά ᾽ οτ “ Ἰαἰᾷ ο]αῖπα 

γι 



ΤΟΝ. 

ἴο, οἡ ἃ Ρτεΐοχί,᾽ νἱΖ. οἵ Ῥείηρ μὲσ βδοηῃ. 866 οῃ 1. 522. “ΝΥ, 58 ν5 

Οτϑαβα, “πο τί γον αῖ,᾽ τιοῖ ἰδῖκοη ΒΥ ἔοτοο. 

1. 1410. ον πλέκουσα ορ. 11. 826, 1280 ῃ. λήψομαι, “ οαἴοι, . ε. 
οοηνίοϊ οὗ ἐτοἰζεσν. 

1, 14τι. ΤΉΘτα 15. πὸ πεϑᾶ ἴο βϑᾷρροβε {Ππαΐ 586 πιϊδπαοτγοίοοα λήψομαι 
ἴη [6 56η86 οὐ “τβοοϊνίηρ,᾽ 586 5 αδηχίοιι ἴο θὲ ρξ ἴο ἴῃς ἴεβι. 
τοῦδε τοξεύω, “{Παΐ 15 τὴν αἰπι᾿ (Ὁ... 

1, 1416. “ΤῊΥ ἀβϑιγᾶηοθ οογίδί ΠΥ Πα5 βοπιθιῃϊηρ βετίοιβ ἀροῦὶ ἴ{᾽ 
ΟΡ. 1. 692 ἔχει δόλον τύχαν θ᾽ ὃ παῖς. Ἐὸοτ τόλμα 566 (΄. .4. 

1. 1417. σκέψασθε, ὅζο. 51:6 Ὀἱάς [6 Ὀγθίαπάθτς αϑϑῖδί ΙῸπ ἴῃ δχ- 
αὐηϊπίησ {Π6 το. 

1. τ410. ἐκδίδαγμα, " Ἰέβδοη-νν ας ̓ οΥ ὁ βατηρίοτ. 

1. 1420. λάβῃς, 45 ἴῃ 1410. ταύτῃ, “π᾿ {Πϊ5. ταν, ἰ. 6. ΌΥ σίνίπρ 
ἃ γᾶστιβ σΈηογαὶ ἀδϑοτσ ρθη. 

1. 1421. ἠτρίοις, “ τῃτεφάς᾽ οἵ {Π|Ὲ τγατρ, ἱ. 6. " τεχίατε. 
1. 1422. ἐκκυνηγετεῖ, “ ἀορθ ΤΥ 5ίερβ.᾽ ΟΡ. κυναγετεῖ διωγμόν (ςορῃ. 

800.) ,Χ7. ξμγ. 807. 
1. 1422. ΕῸΓ (ῃ6 ἀὐξσίς 8ε6. οἡ 1. οού. κεκρασπέδωται ταίετβ ἴὸ 

τῆς δίπρα βατγγοιηϊηρ ἴἴ, ἘῸΓ {πῸ ἔοτιη οἵ τῆς ψοτγὰ ορ. μεμηχανη- 
μένως 1. 809 π. 

1. 1424. θέσφαθ᾽ ἰΞ5. σοτπιρί, 866 Ο. 4. [Ηδετπαπη᾿β ἱπίογργεζαϊοη 
για 7,1 {71:0 δ)1 11:5 σἱργεϊβεαία αὖ ογαςσιεῖο, “νγε ἀγα ἀἰβοονεγίηρ' ἴῃ 6 τηδαηΐπν 
οὗ ἴῃ οσδοὶθ, βυθὴ ὑγεγα ἴξ ἃ Ῥοββϑίθ]6 τεηδοσίηρ οὔ ἴῃ6 Οτεοῖκ, νν1}} ποῖ 
56τν6. ΤΠ οτδοὶα δα βαϊὰ ποιῃΐηρ ἀθουέ δἀπῪ σις το κεη.} 

1. 1425. Χρόνιον παρθένευμα, “ πιαϊάδῃ νγοτῖς Ὑτουρης Ἰοηρ' ἀρο. 
1, 1426. μόνῳ τῷδ᾽ εὐτυχεῖς ; “ἴ5 τῃῖ5 (ριι655) γοιγ οηἷγ ρῥΐθοθ οἵ 

1ποκ 1᾽ ἡ 
1. 1427. ἀρχαῖόν τι, ὁ 4 ἀποϊοπί βσυτηθο!],᾽ 5καϊά ἴο ἀἄαΐε ἴτοτῃ [μ6 {π|6 

οὔ Ἐπ Ποηΐα5 (1]. 24, 25). ΟΡ. παλαιὸν ὄργανον 1. τἸοϑο. ΤῊ Ἰαβὶ 
Ὑγογ5. οὗ (Π6 ᾿ΐπθ τπᾶν ὈῈ σοττιρί. ὅε8Ὲ Ο' «4. ἴον 115 Ἰἴπε πᾶ {πὸ 
ποχί, 

1. 1428, ἣ. .. λέγει, 1 ρεηπίηςθ, οαπ ΟὨΪΥ͂ πιδδὴ ὅΜΜΏΟ Ὀὲά5 τ5 ΓΟΔΓ 
ΘΒ] άτθη {Πϑγοῖπ, ἰ. 6. Θποϊοβθᾶ οὐ Ἔποίγο]οα ΒΥ 1Περα 5παῖκοθ, ΟΡ, ὄφεσιν 
ἐν χρυσηλάτοις τρέφειν τέκνα 1]. 25, 26. 

1. 1429. Ἐριχθονίου, 1. ε. οὔ τ1μ6 προκίαςε οἵ Ε᾿., θῪ Ὀγαογοίορσυ (Υ.). 
Εοτ {ῃε βοδηβίοη 566 οἡ 1]. 21, 268. 

1. 1430. τί δρᾶν, ὅτο., 5ο. λέγει ἔτοτὴ 1. 1428, Ορ. τί τῷδε χρῆσθαι; 
Ἰ. ΙΟ12 ἢ. 

1. 1434. ΤῊς Ἰεροηαᾶ νγὰβ {παΐ Αἴθθηα σατιβεα τη οἹ᾽να ἴσος ἴο βρσγοιξ 
Πτοσὰ {Π6 τοοῖ (1. 1480), απ Επτίρ᾽ 465 15 βΒῃρροβθᾶ ἴο μαγνβ νατὶθὰ (δ 
ἀοοουιηΐ ὈΥ βαυίηρ' 586 “ σοηνογϑᾶ᾽ ἴ{ 1Π6το, Βαΐ εἰσηνέγκατο πεεᾶ οηΪν 
τηθδῃ “ ἰηιτοάιοορα,, ὈΥ πηαϊκίπρ [Π6 ἔγχεα στον ΠΘτΟ ποης δα στονῃ 
Ὀδίοτο. 

8 



ΝΟΤΕΘ. ΔΙΝΕῈΒ τ4το--14509. 

1. 1426. ἀκηράτον, “ἰηνϊο]αῖε," Ὀεσαιιβα οοπϑθογαϊθα τὸ {πε σοαάςεβ5, 
50 ἀκηράτου λειμῶνος, οἵ ἃ βϑαοτεά τηεαάον, 4712. 74. 

1. 1439. Ορ. Νίγρ. “4272. 4. 31. “Ο Ἰποϑ τηδρὶβ ἀἸ]θοΐα βογου!. 
Ἰ. 1440. ὃ θεός, 1. 6. “πε ϑυη-ροά Ψ}1}} ραγάοῃ πιθ᾽ [Ὁ βαγίηρ 50. 

ΠεΙῖο5 ἀπὰ ΑΡροΟΙ]ο νγετα ποῖ οὐ ρίηδ!]ν ἰἀθπίϊοα]. Τῃ Ἡοπιοσ ἴΠδν τὰ 
ΑἸνγαγβ ἀἰβεϊηοι. Αδβοῦυ]τβ, «δτΖ. 209, αἰβιϊηστίβηεβ αὐγὰς ἡλίου... 
ἁγνόν τ᾽ ᾿Απόλλω, ῬΓΟΡΔΌΙΥ 4150 ἴπ (λοεῤλ. 995. τοῦ, Τε 00, οῃ. ὅθ ρῇ. 
Γ1. 424, οΌδοτνεβ {Παΐ “1Π6 ΤἸοηΐο 56Π00] [οἵ ΡΒ]Π]ΠΟΒΟΡ ἢ οΙ5] ἰΦθμεῖβεα τῃς 
αεἴεῖθβ οὐ [Π6 ῬορΌΪΑΥ οτεθα νΊ ἢ τηδίοτϊα] Ῥονγεῖβ απα οδ]θοῖϑ. 

1. 1441. Ηξετε [Π6 τηδίγαε ομδηροβ ἴο “ ἀοομταίδοβ᾽ (1. 6γ6 π.), ἜΧΡτθβ5- 
ἴηρσ {Π6 ονειη)ογεβα [δο] ποθ οἵ Οτριιβα, νσοῦρῃΐ τὸ ἴῃς Πἰρηδβὶ ρίζοι. οὗ 
ἐχοϊζοτηθπε Ὁγ ἴῃς αἴβοονεσν οὔ με βοη. Βυΐ ἴοῃ ἰ5 1655 νἱο θα παν 
πηονεϑά, Ῥεΐπσ οὐ ἴπε Ὑγ}1016 οσοηίεπίεα ἢ ἢἷἶ5 Ἰοῖ, αηα ροββεββίῃρ 
ἃ ΤῊΔΠ᾽5 ἤττηποϑθα ἀπ 56] {-οοπίτο]. Ηἰ5 ρατί 5. ποσείοτο οοηεϊπυβ ἷἰπ 
[86 σαϊπηοτ ἰαπη θὲς τπεῖγε, ἐνέρων, 53-:. μετά ἔτοτῃ {πε πεχί 1ἷπο. Ορ. 27ες. 
146 ἴθι ναούς, ἴθι πρὸς βωμούς ; 7εἰ. 863. Τροίας... κἀπὸ βαρβάρου χθονός. 

1. τ1444-ρ09. ΟΕΕῖ5Α. ““͵1αΐΐ, ὀϊετεοα ἐΐρη ! τυλαί γαῤίμγε 15 γεἴηε ! 
70 σεὲ {ἦεε, ἐο γεεἰ ἐὰν γογηε, τυλο»η γι ἐξαγς 7 ὀαγε ἀγα ἐλγησέ ἀτῦαν 10 
2εγίσλ δ᾽ ΟΝ. "Δ ͵ηοίλεν, ἐᾷν λαῤῥίγεος 7 σλαγε. ΟΚΕ. “Δίοτυ 15 ομ47' 
αγιεΐογιέ γαριῖΐν γεσίογεαῖί, γεγιετυεά ; οπ7 ααγάριεος τς ἱπγηθαῖ ἐο ἐΐρλΐ.᾽ 
ον, “ἡ ηήοέλεγ, [εἰ τ.) γαίλεν σἤαγε οἱ 70}... ΟΚΕ. “441! τυλαΐ Ξαγέξέ 
ἑλοιε 7 ΟΥ̓ οἶδεν σἱοεξ ἐλοῖε εαρεεσί ΤΟΝ. “Α]ας ! α ὀαοίαγι 3 (ΚΕ. 
“δ αΐας ξποτυς, σοααῖε55 7 τιν σαςγεα 1. ΤΟΝ. “λα »ιεαγεε ἑΐοι 7 
ΟκΕ. “ 7λεγε, {γε σδεγοί τεγιΐογε, “λοεύι5---" ΟΝ. “.84») ὁγ1.. (ΚΕ. 
“ακε νιὲ ἀΐξ; ὁ λένε 1 ὅαγε ἐλδε.᾽ ΙΟΝ. “Ὁ 7ογγιῖ “ἴγρς, {} ἐγπό." 
Οκε. ““πι ἐλεγε 7 εγασεα ἐλέε, τισιτυας δεῖ, τεγεσεἑεα, ἀγα εξ ἐο εἰΐε.᾽ 
ον. “γμεῖ νιοΐλεγ } ΟΕ. “" αγ7 γογεδα »ιδ, αὐ τεγιτυΐ ρηρ. ΤΟΝ. 
7 ἐοο σοεσὴξ ἐὰν {72 ὁμέ πιοτυ. ΟΒΕ. “.4Ἅ., τυοεζμὶ αν, ἐλεγε για γοτὺ 
ζϑονι α εἰογημίοσί δεα 017 γογέμγιες γοἱ; ὁμεέ τιον ἐπε σαΐε λας οἀζγεα 
ἀγα {λε τοΐγαὶ ῥίοτος 7αΐγ.᾽ 

Ἰ. 1445-1447. ἀμπτυχαί, “εχραηβε.᾽ ἀὔσω, βοάσω, ἀε]ϊθεταίίνε 
οοπῃὐαποῖίνο, ὙΤῊδ Αἰτὶς (ατ, οἵ βοάω 5 βοήσομαι. συνέκυρσέ μοι, “παῖῃ 
οΠαπορά ἴο πηθ᾿ (ἱπέταπβ.). Ορ. Ηδι. 1. 119 τὰ συγκυρήσαντα. 

1]. 1450, 1451. πάντα... παρέστη, [1{. “ ἀηγ(Βίηρ πνου]ὰ ἢανα οσουτγγοα 
ἴο τὰν τηϊπ ἃ ἴο Βαρρθῆ, γαΐμεγ [Βδῃ 815, ἴ. 6. 115. 15 ([ῃ6 Ἰαβὲ τῃϊηρ {παῖ 
νου νεῖ πᾶνε οσουττοα ἴο τη6. 

1. 1452. ἔχειν, 56. ἰπ (ἢς τποῦρπς τΠαΐ, ὅζο., ᾿πηρ] 164 ἴῃ φόβῳ. 
Ἰ. 1454. γύναι, αὐ ἀτοβεεά τὸ τῃ6 Ῥυιμΐα, ἃ5 ΤΒοΡ ἢ 586 ὑνετα Ῥγθβοηΐ, 

586 Βαά Ἰεΐξ {Π6 βίαρε αἱ 1. 1368, 
]. 1455. τίν᾽ ἀνὰ χέρα, “Ῥν ψΠοΞε παπᾶ (Πρ οτηθ). 846 1. 37. 
11. 1458, 1450. ἐκλοχεύει, “νγνετί Ὀτοῦρῆς το Ὀἰτι μ᾿ (1. 455). Εογ ἴδιο 

ΡΓθβ. ορ. τίκτει 1. τϑύο, ἐκ χερῶν ὁρίζει. Ορ. ἐξώρισε 1. 504 π., αἰδὼ 
διορίσαι 1. 46. 

) 



ΤΟΝ. 

Ί. τ462. τοὐμόν, “ πιΥ οα56.᾽ 866 ποίβ οἡ τὸ σόν 1. 247. 
1. τ464. ἑστιοῦται, “Πα5 115 Πρατίἢ,᾽ ἱ. 6. [Ἀγ ΠΥ τοϑϊοτεά, βἴποθ δὴ Παὶσγ 

15 [ουπά, 
1. 1467. λαμπάσιν, εἰἴΠΕΓ ἀπ ᾿πβίσπιπηθηΐα] ἄαΐ, “τθοονεῖβ βρης ὈῪ {πε 

5115. τα ἰαποθ᾽ (Ν.), ΟΥ 5 ΠῚΡΙῪ “ἸΟΟΪΙΒ ἀρ ἴῃ (απίο) [ἢ6 5ιπ᾿5 Ὀυῖσῃς 
ταγϑ.᾿ 

1. 1468. πατήρ, Χιυΐπιιβ, 45 Ιοὴη ϑρροβεβ ; πὶ (με τηθηϊϊοη οἵ 
ἃ “Ταῖποτ᾿᾽ τοῦιομα5 τσθιιβα Βουοὶυ, δηα ἔογοαβ ΠοῚ ἴο αἀἴβοϊοβα Ποῖ βεοσζεῖ. 

1. 1470. ἀνελέγχομαι -- “Τὴν 5ἴη 5 Πηδίηρ τὴὰ ουἱ᾽ (6... 
1. 1472. ἄλλοθεν, “ οὗ « ἀἰετγεηϊ βίοςϊκ,᾽ ἔτοπι νυ μδΐ τπου ἘὨΪη]ςαβέ. 
1. 1474. ὑπό, “αἰϊεηαςα Ὀγ᾽ (1. 4990 π.). ὙπῈ παρίῖα] ἴοτοῖ ννὰβ 

Π614 ὈῪ {Π6 πιοῖποσ οἵ τῃ6 Ὀτάθ οὐ Ὀτάθστοοιη 'π {Π6 ῥῬτορεββίοπ. ΤΙ 
“7ε4. το27 Μεάδα σοτηρ᾽αίηβ {παΐ, θεϊηρ δὴ Ἔχὶ]θ, 58Π6 ΜΠ] θὲ ἀεραττεᾶ 
ἔτοπὶ ἀοίηρ ΠῈῚ ΘΒ] άτθη [5 βεσνίοθ. 

1. 1477. ποθέν (μοί πόθεν, “ [τοΠὴ 5016 ἵρῃοῦ]α βίοοϊ.. 
Ἰ. 1478. Τοργοφόνα, Ῥ41145 (1. 991). 
11. 1480, 1482. Ορ. 1. 1434 π., αδὸ ἐλαιοφόρον ὄχθον (ἴῃς. ΑοτΟΡΟΪ 5) 

“Π. μγ. τιῖ8. ΤῈ ψΠΟΪα ἀἰϊβίτίοι ἀρουπάβα ἴῃ πἰρῃείηραϊοβ, ΟΡ. 
ΟΡΗ. Οεα. (οἷ. 670 ἔνθ᾽ ἁ λίγεια μινύρεται θαμίζουσα μάλιστ᾽ ἀηδών. 
δηαὰ Μηΐοη, 27. Κερ. 245, “ΜΏθτα (ἢ6 Αἰς Ὀἰτά ὙΤα]5. Ποσ ταϊοὶς- 
ννΑΙ ]6α ποίοβ [Π6 ϑυτημηοσ Ἰοηρ.᾽ 

1. 1485. κεδνόν, “σοοά ἐἰάϊηρβ.᾽ 866 Τιοχίσοῃ. δα δπηᾶ ἴῃ]. 1488 
οη, τε] ενεα ποτα (ῃς ἱτηραζαιϊίοη οἵ δυσγένεια, το]οῖςε5 ἰο ἢπα ἘϊΪπΊΒΘΙΓ 
τη6 νϑυϊ8 016 βοὴ οὗ ῬΈοαΡτβ, ἐπουρ Πα Πα το]θοϊθα 5πο ἢ δη ἰάθα ἢ 
Βούτοτ, γμθη Οτδιβα Παᾶ βιρραοίθα ἴς ἴη ἴῃς οαβα οἵ Ποῖ ῥτγεϊεπαθα 
“Ππομα᾽ (1. 229). Βαϊ {Π|58. ὁμαηρα οἵ ἔβε!ηρ 15 Ρυϊ ΠΠΟΠΙΘηΐατΥ ; αἵ 
1. 1524 Πα ἱπηρ]οσεβ ἢΪ5 τἸποΐμογ ἴο τείταοι δ ηα οοηΐδϑβ Ὑμαΐ ἢ6 ἱπηδρη65 
τητιϑ 6 [Π6 ἱγαῖῃ. 

1. 1487. ὠδῖνα, “ οἴθρτίησ᾽ (1. 45.π.). 
Ἰ1. 14890-14901. “ΑΡουξ ἴμεεὲ 1 ψουπᾶ ἰἤθβα βυγαι προ. θαηᾶβ, ΤΌΥ 

τη  Ποτ’ 5 τπαϊάθη ἡγουῖς ᾿ (παρθένευμα 1. 1425). ΟΡ. αἰΞο 1. ο΄8. πλά- 
νους, “τογὶπρ οἤοτίβ,, νῃΐϊοῦ 58|6 μΒαᾷ οαδἹἹεὰ ἐκδίδαγμα κερκίδος 
(1, 1410). 

11. 1402, 1403. γάλακτι... ματρός. “1 οἴϊετεα ἴπ66 πὸ πιοίμετ 5 
παγίασο ΥΪΓ Τὰν Ὀγθαβί 5 ΤῊ Π}κ ᾽ τε γάλακτι μαστοῦ ὈΥ Λεραϊαάνε. ἘῸΤ 
τροφεῖα -- τροφήν ορ. βίου τροφεῖα ϑορΡῃ. Οδα. (οί. 541. 

11. 1404-1406. οἰωνῶν γαμφηλαῖς -- "τα]οηοα Βἰγᾶ5.᾽ ἐκβάλλει, τῃς 
σταῖς ῥγεβεηΐ, τθουγτίηρ ἴῃ Ἐπουρ ς ἴο {Π6 δοΐμα] τἰπιθ δηα 506Π6. 

1. τροο. ΕῸΣ ἔκτεινα (Δ01.) 566 Οἡ 1. 1201. 
1. 1ρο8. τάδε τοίειβ ἴο [Π6 οὐἱβὶβ 50 Ἰαΐο] νυ ραβί, Πθὺ αἰζθιιρί Προ ΤΟ π᾿ 5 

116 ἀηᾷ Ηἷβ οὐγῃ ἀδβίρη οἵ β]αγίηρ ΒΕΓ. 
1. τροφ. ἑλισσόμεσθα, “νγεὲ ἅτ ἰοβββᾶ ἴο απᾶ το {κ6 ἃ βῃϊρ ἷπ 

ἃ βἴοσιη. ὍὉδδ ἀδοίν)ϊο τγίμιη (ἴτο 1. 1 506) ΕΧΡΓαββ65 ἴῃ 6 ἰάθα. 
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ΝΟΤΕ5Ξ. ΠΙΝῈ5 τ462-- τ528. 

Ἰ, τβοϑ. μενέτω, “πρᾶν ἴΐ (1Π6 οἴαπρα ἴο [αἰγ) ῥγενδὶ].ἢ 
ἸΑΊΡΙΙ. πρός, ὅζο., “ὙΠ 8η εγε ἴο, ογ΄ “υἱενγεά ἴπ {86 Ἰρῃς οἵ 

Ῥταβεπὶ δνθαΐβ. Α νεὰρ (βλέπειν, δίς.) ἰ5 οἴεῃ δχργεββθᾶ, ἂἃ5 ἴῃ “77εώ. 
247 πρὸς μίαν ψυχὴν βλέπειν. 

11. 1512-1552. ἴον. “0 ελαηρεζμέ δογέμηε, ἄοτυ γιεαγῖν λαΐ 7. «ἰαΐγι 
φι}, »κοῖλεγ,, λα» τισεῦ ἐδαέ 7 λαφε γοιγιαῖ ἀεγ.! Υρέ, γηοΐ δ᾽, α τυογαῖ ἦγ 

δηϊη6 ἐασ. (αν ἐξ ὧδ ἐξαΐ ἐγγίρε ἑζοιε τυατέ δείγαγεά ἠγιίο α σϑογοΐ ἰοῦ, 
«γαῖ γιστὸ ἐαγεσί δέξαι τέῤον ἐξε οοὐ᾽ Ομεῦβα. “λῖαγν, ὧν Αἱλόγα 
7 στυέαγ, ΤῬλοεύτες, γον εἶδε, ὀεσαΐ ἐλέε. ΤΟΝ. “Αγ ἐλεγι ἀἱα 6 αἰδοίαγε 
»6 Αιεείλειδ᾽ τον 7 ΟΒΕ. “45 α κἱγέ Τλοεύιες δεσίοτυεα ἐλόε ογε ἀΐνε, ἐλαΐ 
ὅλοις τεῖσλίεεί φαΐ ἐὰν Ἐεγέξαρε ; οἶσε πείζλεν ἄονιε γ10»γ γαξλογὴς γαριδ 
φριἑαὶ ὧδε ἐλέη. ἸΟΝ. “Οαρε ἐλε ροά τρέαξ γαϊδεὶν ἡ 7711: εογιίογεές ρ1ὲ 
γιοί, 17] τοῦ! φειθεέϊοις Τλοεύμς ἀΐνισεῦ" (ΑΤΗΈΝΑ ἀρρθαῖβ δ]ἱοίϊ.) 
“ἍΜ ! «ὐλαΐ ἀδαφιεγῖν γογνε εοῤγίδες γονιοῦ  ἡηοίλόγ, [εἰ μι ,γ, 165 ευϊ] 
Φεγα] τ. 

1]. 1512, 1513. Μτ. Βαγβεῖά δρί]ν σομραταβ [Π6 νγεὲ}]- Κηονγῃ ραββαρα 
ἀπ Ηοτσ. Οὐ. τ. 34. 12, οὴ 1ῃ6 οαρτίοεβ οἵ Εοτγίμπο, Ρερὶπηίπρ ἡ γα]θῖ ἱπηα 
ΘΌΙΩΓηἶς πγτΐαγα, ὅζο, 

1. 1514. παρ᾽ οἵαν... βίου, 11{. “το ψγαΐ ἃ παστοῦ Ἰἰτηϊξ ἴῃ τὴν Πἰ{ε᾿5 
φΆτεεΥ αἰ ἔ οοπμης,᾽ 1.6. ννβαΐ ἃ ΠΆΥΓΟΥ Ἔβοαρα 1 Βανα δά οἵ 5] αγίηρ' ΤΥ 
τηοῖμοσ. στάθμην 15 4 1ἴπὸ τηατκίπρ ἃ οοτίαϊη Βοπηᾶατυ, απ βίου ἀεῆπεβ 
δ5 ἴξ σγεγα ἴῃς 5ρῆθσα οἵ 115 ορεγδίίοῃ, “ἴῃ τὴν 115. σοῦτβα. ΕῸΓ παρά 
Ξε νη ᾽ ἃ ἀἰβίαηος οὐ ᾿ἰπλϊ ορ. [Π6 Θομητλοη ΡΠ τα865 παρ᾽ ὀλίγον, παρὰ 
ποσοῦτον, ὅζα. 

1]. τριό, 1517. ἔοτ φεῦ 566 οη ]. 1312. περιπτυχαῖς, 11{. “ΘΠ ΓδΟΟΚ5,᾽ 
ἔ. 6. “ΤΥ Ψ͵ῸΟ ποΐ Ἰδατῃ (866 ἰπβίδῃοθς οἵ) ἴμεβε ἰαοῖβ (υἱοϊββιᾶθ5 οὗ 
ἔοτίπθ) ἡυβδγενοσ (ἢ σιη 5ῃϊπ65,᾿ 411 ονὲσ {Π6 ὑνου]Ἱά ὃ 

1. 1518. μὲν οὖν ἀτο ποί ἴῃ οοτη ἰπαίίοη (ἡ παν ταῖμπογ᾽), Βαϊ [Π6 μέν ἰ5 
φιηϑιγεγοά Ὀγ δέ (]. 1520), αηὰ οὖν Παϑ5 ἰΐϊ5. 54] ἴοσοθ. ΤῊΣ β86η868 ἰ5-- 
“ἔπι, 1 Βανα ἰουηᾷ 4 τηοίποῦ ἴῃ ἴΠ66, θαΐ 1 ννου]ά ἰδίῃ τηακα σατο δροῦΐ 

ΤῺ [αἰ Ποε.᾽ 
1. 1510. γένος, “ Ρατεηίαρο.᾽ ὡς ἡμῖν, “ ἴῃ τὴν ἡπᾶροτηθηΐ. 80 ὡς ἐμοί 

ΘΟΡΆ. “422. ττότ (Ρ.) ἀῃὰ εἰβθύγμεγα. Α 
1. 1522. περικαλύψαι .... σκότον, “ οαϑί ἃ νΕ}] οἵ βεοτθου," ἱπι ρ] δα ἴῃ 

ἐς οὖς εἰπεῖν. 
1. 1523-1525. μῆ, “ὙὙΒΕΙΠοτ,᾿ στ τῃς ἱπᾶϊο. προστίθης, ἱπηρ]165 ἴμαὶ 

Το Ὀεϊΐονεβ μἰβ βαρροϑέϊοπ ἴο Ὀ6 ἔτι τα  ρεγαάνθηΐασα μοι αἰά5ι,᾽ δζα. 
Ορ. μὴ εἴχετε 41εἰ. χτο, "Ὀδ ποῖ ἴοο 51 γε Βδὰ ποῖ. 

σφαλεῖσα.... εἰς, 11τ. “Βανίηρ τηδᾶς ἃ 5110 ἱπίο,᾽ 1. 6. “ὙΠ τῆς 
Ὑγθα κμ685 ἱποίάθηξ ἴο τηαϊθηβ ἴμοὰ τνετὲ θειγαγθα ἰπίο ἃ βδβογεῖ Ἀπ ουτ. 

Ἰ. 1526. τοὐμὸν αἰσχρόν, “1Π6 ἀΐδρταος 1 5ῃου]ὰ Ὀτίηρ ὁπ {πες ἴΓ 
1 γαῖα ἃ θαβ6- ὕοσγη οἰ ]ά. 

Ἰ. 1528. παρασπίζουσαν, αοἰίηρ ἃ5 παρασπιστής, ΟΥ̓ Ἑοτηγαᾶς ἴῃ ὈΑ.11Ὲ 
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7ΟΝ. 

(1. οο1). Ορ. “7. δ'εγ. τόρο παρασπίζοντ᾽ ἐμοῖς βραχίοσιν, Ἐοτ Αἴποπα 
ΝΙΚςΕ 866 οἡ ], 457. 

Ἰ. 1524. πεφυκέναι. ΛΡΟΙΪΙῸ παὰ ἰπ [αος πθο (Πΐ85. νΟΤῪ Θχργοββίοι 
(1, 526), {ποῖρῖ μς πα ρσοηθ οὐ ἴὸ 880 {πᾶΐ (6 οὨἰ ἃ γγαθ “ἃ ρίε᾽ τὸ 
Χυῖιθ, ΟΥδιιθα᾿β ΤΟΡΙῪ 56. {Πουοίοσο δ ὀναβίοη, νυ νοι Τὸπ 11] 
ποῖ 156 βαι8Πεά, 

1, 1526, δεσπότην δόμων, νἱχ. Ὀγ δὐορίίοη ἰπίο (πς ποὺ [Ἀγ] γ. 
566 οἡ 1. 1542, ὍΤΠς αὐορίοα ΠἸοἷτ γαΐρης {θη ἀϑϑύσηθ [Π 6 ἐατΉΥ πατης, 

Ἰ1, 1537, 1528. ἼΉ656 1ἴπ65 ἀτὸ βἰρῃΐ ποαηῖ, Τοπ᾿Β οοηπάρηοο ἱπ ΑΡΟΪ]ο 
Ἰνα8 τϑοοῖνοα ἃ βοοῖς, ἔγοτη Ὑγῃΐο {ΠῸΓῸ ΘΘΘΠ8. ΠῸ ὙΨΔΥ ΟἱὁὨ ΤΟΟΌΝΟΤΥ, 
ἐμοῦ ἰ5 {Πογοίοσγο οι ρἢαιίς,--- ΝΥ Πποῖμοσ (πὸ ροα᾽ 5. ὁγδοῖς 06 ἵσιιδ οὐ ἴα 186 
(115. αιιοβέϊοη) ἀἰδίυμθ5. Μὲ} 501], ἃ5. Ὑγ611 1 ππαν ἡ (Ν.), ὅς Τηϊτοᾶπο- 
τίοῃ, Ρ. χί. 

1, 1540, 1541. 8566 ποία οη 1], 71-723. Νοῖθ τὰς {ἰρταοι (δὲ λεγόϊ] 
μένος ἴῃ τῃ6 ΠΣ (οοῖ, ΟἸΥΠΟΓ ἰπδίδηοοθ τὸ 77ε, 901 ἐς τὸ θῆϊλν 
τρεπόμενος, ὅ0Ρ}). “41, 450 πεδία ] τάδε. 

Ἰ], 1542-1544. ΤΊο Ἰανν οἵ ΑἸ οπ5 τοααίγοα ονοῦν οἰζχοη τὸ ὃς τορὶθ5- 
τοτοα Ὀγ {π6 πατὴδ οἱ [115 γ68] οὐ αὐορίοα ἐαίμογ, ἘΓοπος βοπῖς Βυτηδῃ 
(ΈΠ6γ πιπϑῖ ΡῈ Τουπα (ΟΥ̓ Τοη, Ραίοσο πῈ οουἹᾶ δηΐου πρὸπ Ηἷ5 ἱποτίίαπος, 

Οὔοιβα [Π6η μοο5. Οἡ ἴ0 98 Ὑ πῶς γάρ, ὅζο,, ἰ. 6, “γοῖι σου] πονεῖ πανς 
θότὰς [86 παπιθ οἵ ὁπ6, ϑγῃοβ6. τιηΐοη νυ ἢ τὴς 1 νγα8 {Ὑγίπρ' ἴο Θοηο6Α],᾽ 
ΤΗΐ5, (μου ρῚ ἱπεοπ θα α8 απ δα ἰοπα] τραθοη, 15 Τα ]]ν ἱστοὶ ναηΐ, βίπος 

βῃς Παά 51 5αἰὰ {πα ΑΙ Ρο]]0᾽5 πᾶτης ἃ5 Πἷ8 ΓΑ σὺ νου! ποῖ ἰπ ΠΥ οᾶδα 
παν βοσνθᾶ {πῸὸ βῬίσροβο, ΟΡ. 1. 71 π. 

1. 1τρ46, φαύλως, "ἸΙρΊ γ᾽ οΥ " οἸΠιαπα,᾿ ΟΡ. 27. “μεσ. 80. φαύλως 
παραινεῖν. αὐτά, ἰ. 6. {πὴ ἱπατίτν ἱπίο ΤΥ Ῥατοηΐαρθο, 

1. 1540. ὑπερτελής, “ τίδίηρ ΔἸοῦι, Ομ. Αϑβοῖ, ἄψαηε. 286 οἵ {πὲ 
Ὀοασου ἤατηθ, βοατίπρ ονοῦ {ΠῸ 86, αἰδὸ Ογέσί, 6 κορυφῆς ὑπερτέλλοντα 

εἰν πέτρον. 
1, τρρο. ἀντήλιον, ργοΡα ΡΥ “[ἀοΐηρ ἴπ6 βαη,᾿ ἴ, 6. “ φαβίνγαγα ̓; 50 

δαίμονες ἀντήλιοι Αφδθοἢ, ἥψανι. 502. ἴΐ τῆᾶν ΠΟΥΟΥΟΥ τηθαῃ " Ὀτίμηϊ 
5. ἴΠ6 δὴ ; ορ. ἀντίθεος. 866 1νοχίοου, Ὅηε Ἰοηῖὶς ἴοσπι 5 δε ἷπ 
ΡΙΓΘίοσοπος ἴο ἀνθήλιος, 

11. 1551, 1552. ῬΆΪΟΥ ποίο5. 1η6 ῬΟΡΌΪΑΓ ϑαρουβειοη ὑπαὶ ἴῃ 6 σοῦβ 
ὙΟΥΘ ΟἾΪΥ ἴο θὲ ποαγά, ποί 566 η ΒΥ τηοτία] ογο, Ηδφ τοίουβ ἴὸ “7122, 86, 
Ποῖ ΠΙΊΡΡΟΙγίι5 αὐ άγοσθοθ Αστοιηΐθ κλύων μὲν αὐδήν, ὄμμα δ᾽ οὐχ ὁρῶν 
τὸ σόν. 

Εοτ μος ἕδη ἐχ νιαελίπα 566 Ἰηϊγοάαοιίοη, Ρ. χὶϊ, 
11. 1552-1622. ΑΤΉΞΚΝΑ, “}ὴν ποί; 7 αν )) αἰΐας, αμιώ γομν γγίεμα. 

“"2ο"ο λαΐλ σεμέ φῖὸ λἱλεν, ἐλαγρεα εὐΐέλ ἐλ φιόσσασε, (Τὸ ΤΟΝ.) “27 
ἐς ἱμαφεα ἐὰν γαΐλεν; γεί λε ὀέείοιυεαί ἐλέέ ὁ» ἀγιοίλεν, 9 ψίϑε ἑλεε. 
α λοριὲ αὐ Αλέρς, τυλεγε ἐδὲ σεεγεί 97 ἐὰν ὀΐγέλ σλομία δὲ γευεαϊεά, 
σιν ἀδαν λΐς ἐορεαμίς. Ογέισα, ἰαζε ἐλπίς ἰαά το “!λέης, αμα σε λύε 
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ΝΟΤΕΘ. ΖἸΝΕ5 1534--1577. 

πῤονὲ ἐλε ἐλγορε οΥ ᾿γεελέλεις, ζγονι τυλονι ἀδ ἐς σῤγιηρ, Τρ φογις 
“λα φίυε ἐλεῖγ γιανιες ἰο ἐΐδ γοπ ἐγέδος ἐλαΐ «λα ἐμλανὶξ γὴν ἰαγιώ, 
7 λεῖν ῥοσίεγίέν σλαίί γεῖε ἐδ ἐφίος ἀγα εοανέ-ἰαγαῖς ογι οἰ 67 φογεί γιεγεΐ, 
“7ογτΐαγις )γοη 7072 71α)16ε], 97 τυΐαΐς γι γιοτυγι. ἔγοῦε λιμείλεις ἰοο ἀγα ἐλέε 
ὁλαϊ οὔοξγίηρ, αγίδε; 20ογης Μγεί, αγιὶ Αελαός ὧς Τρίοῤε᾽ Ἰαρά, 

“Ἵ2ολο λαίά ἀἴογι6 αἱ! ἐλέγερς τυεῖ!, λαυΐγιρ' ραυεαῖ ἐλέε ἀγα ἐΐγ ελτ]αῖ, ἀγα 
γεαγεαῖ λένε αὐ 7 εἴῤλὲ ο »εϊγιῖςίεγ αἱ ἀξ σἰγίγε. διεί γουεαὶ γιοΐ ο 
“Χιέλες ἐλε σεογεέ οὗ λὲς ὀέγίδ ; ἀγα γιοτῦ γαγε γὲ τυεῖϊ, αγιαἱ γιαγ λαῤῥίεγ 
ἄαγς αἰζόγα γοι.᾽ 

ΙΟΝ. “ ]ακρλίθγ οΥ Ζέιες, γε εογιαίδγιεε 7 λαϊΐ ἐλγ γιδσσαρε.ἢ 

ΟΚΕ. “} λσεύτς ποτὺ 7 γαΐξε, τυλο λαΐλ γερίογεαῖ »δ τὲ δορι. ἤαΐν 
ἐς δὲς ἐδηηῤίς ἐο γῖν οἵότυ ; {ο {ές ασογς τυΐίλ γογγμεῖ αγης 7 εἰίγι᾽ 
ἌΤΗ. “ 7 ἐξ τυοῖ]; ἐλε ροα"ς ῥιεῥοσε, ἐλοιισά αγανγ, {γε ἐλ ἐπα] ῥγευαΐϊς.᾽ 
ΟΚΒ. “Ζεΐ μὸ φρο; δὲ ἑλοιε ον μία. ΑΤΗ. (ἴο ΙΟΝ). “«5εαὐ ἐλθέ ὁ71 
ἐὰν ἐλγονιδ. ἸΟΝ. “ ΑἹ νιούϊε ἀεγέξαρε ἐς »εΐγνι6.. (ΓΟΉΗοκῦβ. “Πα, 7 εἰο᾽ς 
σοι, 70 ἐἦε γίρλίέεοιες εονιοίλ γαυοιν αὐ ἐλε ἰασέ; ἐλε τυέεξεα σλαϊ ποί 
2γο:ῤεγ.᾽ 

1. 1557. οὐκ ἠξίου, “ἀἸά ποῖ (Πϊη]ς ῥσορετ.᾽ [Ιπ Ρῥ᾽αίπ ννογάβ, ἢ6 νγὰβ 
Αϑθδατηθα οὗ ἢΐβ οοπάιιοϊ, ΤΙοη μαᾷ ΒἰπΊβ6] βαϊᾷ α5. τηποἢ ἴον Ὠϊτη--- 
αἰσχύνεται τὸ πρᾶγμα (1. 3617)---οἡ ποατίηρ ΟΙειιβα᾿β βίουγ. 

1]. 1558, 1550. εἰς μέσον, “Ῥεΐνγεεπ γοῦ,᾽ ΟΥ̓ ΡδΙπαρ5. Ὀδιου “ ΘΟ 6 
Ὀτοδᾶ, βίησα φημόἼὝεΐέψ νγὰβ νμαὶ ῬΏΟΟΡιις ποδὶ νυ ἰϑῃθα ἴο ἀνοϊᾷ. 8668 
μέσος ἵπ Τιαχίοοη. τοὺς λόγους, “ 5 νγοτάϑ5,᾽ ἱ. 6. [Π6 Ἔχρ]αηδίϊοη. μ6 
[85 ἴο οἴϊεγ. 

11. τϑύο, 1ρύ1. ΤῊΘ ῥτοβ. τίκτει βρύθϑβθβ ἃ ρεγπιαποηΐ σοϊδίίοη, "15 
1 ταοίμεγ Ὁρ. 1. 1458, δακιᾷ. 2 ὃν τίκτει ποθ' ἡ Κάδμου κόρη, 
ἐδ. 42 ὃν τίκτει Διί. φύσασι, [μου ρἢ ρΡ]αταὶ, τοίοτβ ἴο Χαίῃιι5. ΟΪγ. 
ΟΡ. οἵ μ᾽ ἔφυσαν Ἰ. 56ο. 

1. τρό8. μηνυθέν, “ῬΥ ἱπίογπηαίίοπ᾽ οἵ (ῃ6 βογναηΐβ, ψγηο Παᾶ ἰο]ὰ 
Οτφῦβα νμαξ Χαΐπα5 μαὰ [οτϑι ἀἄδθη ἴμδια ἴο τενϑαὶ (]. γ61). ΤᾺϊς 1εἀ 
ἴο ἴῃε ῥἱοῖ αραϊπϑὲ Τοῃ δπᾶ ἰΐ5 σι θβθαιθπὲ ἀοίβοιίοη. 

1. 1566. διασιωπήσας, “ Κεερίπρ 5εοτεῖ ἀν 1]16.᾽ ΤῊΣ διά ἀδηοίο5. δ 
ἰπίογναὶ οἵ {πης (.). 

1. 1ρ6γ. γνωριεῖν, [ῃ τερί]ατ Ατεὶς Ταξατε οἵ 2οΐνεν]αδίς νετθ5 ἴῃ -ίζω. 
σήν, 5ς. μητέρα. 

1. 1570. ἐφ᾽ οἷσιν, “ἴο ἴῃς επᾶς ἴογ ψ ΒΐοΒ.᾽ 
]. 1574. δίκαιος, “Π Παᾶ8 4 τίρῃις ἴο᾿ ; ἴῃ τρία ῬΈγβΟηΔ] ΘΟΠΒίΓΙΟ- 

τίου τυ ἱτἢ ννοσγάβ ΠἰΚοὸ δίκαιος, ἄξιος, δῆλος (ἐστί), ὅτε. 
1. 1577. χθονός αἴτεγ λαῶν, 11{. “ παπιο-ρίνετβ ἴο {Π6 Ιαπᾶ ἀπᾷ ἕο {ῃς 

{01 ἱπμαθἱτἰηρ τἴῃ6 οοππίγυ ἀἰνίἀοα ἱπέο ἐτῖρε5.᾽ ΤΗΐβ 15. 186 πλοϑβὲ 

Ῥτοθαθὶς τεπάοτίπρ' οἵ ἐπιφυλίου, [ῃς ἐπί ἀεποίίπρ οχίθηβίου οὐ. ἀἴ5- 

ἐὐϊθαϊίοη, 45 ἴῃ ἐπιδήμιος ἀπ 5: Πλ 14 Ὁ οοτηρουηάϑ. 

ὙΥΒΕΙΒοσ {μ656 ἔοαγ Ἰοηΐαπ ἐπ 658 στρα] τεργοβθηϊθα Ἰοοα] αἰ νἰβίοπϑ οὗ 
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ΤΟΝ. 

ΑἰἸξσα, ΟΥ γ6ΓΘ ΟΥΙΘΡΊΠΑΙΠΠΥ Παπηθα ἔτοπὶ ῥτοΐοββίοηβ Οὐ οδσπραίΐοπβ (5εα 
ῃοχί ποίθ), 15 δχίγειη εν ἀοαρία!. Βαϊ [Π6 παρϑίίοη 15. ἱπητηδίοσίαὶ [Ὸγ 

ἴη8 Ῥύγροβεαβ οὗ {πὶ ρῖαγ. ΟἸ εἰβέμθποϑ, ἴῃ 509 Β.6., δΡο Ἰβῃθα {Π656 
ἰτῖθ65, β θβυϊτἰΐπρ' ἔθη οἰ μθ 5 πατηθα αἴθ Ἰοσαὶ Βετοθθ (ἐπιχωρίων ἡρώων 
ἐπωνυμίας ἐξευρών ἩΠάΐι. 5. 66). 

11. 157ο-1ρ81. ὙΠεθα παπηεβ νετα βαϊᾷ ἴὸ τηθα Τελέοντες, “ἴαχ- 
Ῥαγεῖβ᾽ (οὐ Τελέοντες, ρεβδρβ " βοῦϊοβ5 Ἶ, Ὅπλητες, “ υγαιτίοτβ, ᾿Αργα- 
δῆς (-- -Ἐργαδῆς), “Ἰαβθουτοιβ, Αἰγικορῆς, “φοεαίμοτᾶβ. ὙΠῖβ ἰβδϑὶ 

Πονγανει ΕπτρΙ 465. [απο }]}ν ἀετῖνεβ ἔγτοτη ἴῃ Μαϊάθηβ “φρὶς ἴῃ σοπι- 
ΡΙτηθηΐ ἰο ΑἰΠεπδ. 

11. 1583, 1584. ΔΙ δη [ἢε Τοπΐδμϑ οὗ {π6 ποτὶ οϑαβὲ οἵ Ῥεϊοροπηξβειβ, 
οΑ]16α Αδρία]εῖβ, ὑνοτα ἀγίνεη οὐδ ΒΥ {πΠ6 Αοἤδθδηβ οὔ Ατρο]ῖθ, πον 
Πεά Πτβὲ ἴο Αἰξίοα. Τῆι ἴῃ ῥγόοθϑβ οἵ {πὰρ Αἰεῖοα θθοαπια ονοτῇ]]θᾶ, 
διηα 5ιισοαββῖνγα τηϊσταίοηβ οηβαθα (ΤΠπο. 1. 2, 6) ἰο {πε Αδρϑαῃ ἰϑαπᾶς 
Δα {πε περ ουτίηρ οοαβὲ οὗ Αϑία Μίηον (χέρσους παράλους). Ἡδετο- 
ἀοίαβ (7. 95) τηθπίϊοηβ {πε “ ἔνγεῖνε Τοπίαῃ οἰτἶε5 οὗ ΑἸΠδηβ ᾽ (οἱ δυωδεκα- 
πόλιες Ἴωνες οἱ ἀπ᾽ ᾿Αθηνέωνν ἴῃ [Π6 ἰδϊαπᾶθ ἀπά οἡ {Π6 σοπεϊποηξ, 866 
αἰ5ο Τυς. 1. 12. 4. 

1. 1585. ἀντίπορθμα, 1. ε. οἡ εἰμεν 5ἰᾶς οἵ ἴῃς. Ἠδ]]εβροηΐ, νἱζ, Τϑτὰρ- 
βδοιι5, ΕἼ] θῖιβ, ἀμα οὐ μοῦ οἰτῖο5 (Ἡ δυπιδπη). 

1. 1587. χάριν, “ἴπ Βομοῦγ οὗ, ΟΥ̓́ἰῃ σοι ρΠτηεπί ἴο ᾽ Ἰοη. 
1. τρ8ρ. γίγνεται, [Π6 “φταρῃῖο᾿ οὐ υἱνία ῥτεϑεηΐ Ξε "αγίβει ἢ ̓ Ὀείοτε 

τὴν βρῃί, 
1]. 1500-1ρ92. “Τοταβ᾽ ὅπ “ ΔοΒβδοιβ᾽ ἅτ ἴΠ6 τηγίμῖςαὶ φφονεγηεῖ 

οὗ τῆς Τροτίαη απᾶ Αομαθαη ταρθϑ, ἃ5 Ϊοη 15 οἵ {με Ἰοηΐδπ, ὍΤΒὲ 

Τοτίαπβ, ἀτίνεη βοῦς υγαγά ἔγοπι ἰμεὶγ οτὶσίπαὶ μοπὶς οὗ “" Τοτῖβ᾽ ἴῃ 

ΝοΥΒβοση γεθοθ (8164 μητρόπολις Δωριέων Ἠΐ. 8. 31), βυρρΙαηΐεαᾶ 
186 Αομδδαηβ οὗ ἴῃ6 Ῥεϊορομηδβιβ (αἶαν Πελοπίαν), γγο εβι] ἰβηρα 
{Πουηβοῖνεβ ἴῃ (Π6 ἀἰδίσοι {πϑποθίογνγαγα οδ]]θα Αςμαΐα. 

ὙΠῈ Ρτσοιηοπίουυ οἵ δ λύμη, οὐ 168 (οτϊπιμίδη Οα] ἢ, τὰ ἀϊ5- 
τἰπρτ ϑηφᾷ Ὀγ ἴπ6 Ἰτορ αν ογθοϊθα ἴῃογα δου ἴῃς νἱοΐοσυ οἵ Ῥμοσμηηίοη, 
Β. Ο. 420 (Το. 2. 84). Τῆδ τηδητίοη ἤθσα οὗ ἃ ρἴασε οἴμογννῖβα ππῖπι- 
Ῥοτίαπί μα5 θεθὴ ἴδ Κθὴ 85 δὴ ἱπάϊ! οαϊΐοῃ οἵ ἴῃ 6 ργόθδῦ]ς ἀδΐα οὗ [ῃ68 767ὲ. 
Βαΐ 566 1ηἰσοαποίίοῃ, Ρ. ν. . 

11. 1593, 1594. ἐπισημανθήσεται, ὅζο., “ἃ ῬΕΟΡΙΘ πατηρᾷ αἴοσ Βίτω 
58.411 θ6 τηδικεα (Ποποῖγθ 4) ἃ5. θεΐπρ οα 116 ΒΥ Ηΐβ παπιθ᾽ κεκλῆσθαι 
5 πε δχρ᾽δηδίοτυ ἱπβηϊνε ἱπαϊοαίίπρ [μ6 παΐαγα οὗ 115. ἀἰβεϊποίίοι. 
Ἐὸοτ ὄνομα κεκλῆσθαι 566 οῃ 1. 75. 

1. τρο6. ἄνοσον, 1. 6. ννἱΠοὰΐ {ταναὶ! Ραΐηβ. ὅε8 1. 942 ἢ.) πᾶ [ὉΓ 
λοχεύει 1. 455. 

1. τύο2. ἡδέως ἔχῃ, 11{. “ Βοϊὰ σἸδαϊν," ἱ. ε. σἸαάάδη με Ὠεατί οὗ 
Χαυΐμυβ. “ὙΠαὶ Χυΐῃαβ τηᾶὺ ἀο]ρῃϊ ἴῃ Πῖβ ἑοπα ἕαλπογ ((.) μαΐ πθ ἰ5 
τῆς αἴ μεὺ οἵ Ἰοῃ. 
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ΝΌΤΕΒΘ. Ζ1ΙΝῈ5 τ579--Ἰ622. 

1. τ6ο3. ἴῃς, “5οὸ ἰῃγ νγαγ.᾿ ἘΕδτ τεδαίΐπρϑ 566 (.. 4. 
1. τύοᾳ. ἀναψυχῆς, “τεβρίτς.᾽ Ορ. κακῶν ἀναψυχάς “με ]. 618. 
1. τύοϑ. καὶ πρὶν... ἦν, “πᾷ ανεη Ρεΐοταθ, ἐψὲς νγαβ ποῖ ἱπογθά:5]6. 

Τῆς Ροβίτοη οὗ τοῦτο, νη ϊοῃ 5μουα οομηθ αἴεσ (6 δέ, τηαϊτοβ 1 
ΘΡρΠαίίο. 

ὕπ|655 1Π15 ἐχργθββίομ ΡῈ ἰγοηΐοδὶ, ἔπεσα 5 βοῖὴς αἰ βΠοαΠν μοσο. ΙῸμ 
μαά ποῖ, ἔγοπι ἴῃ τοὶ (1. 14,88), Ἐχργβββϑάᾶῖ ἷ5 " Ῥε]τοῦ᾽ ἴῃ τῃς ϑἴοτυ οἵ 
Ὠϊβ Ραϊδγηϊςυ. Τιδῖοσ (1. 1522} ῃξ βιισρεβίβ {π6 ΠΚΕΙΙΠοΟα οὗ ἃ τηϊβῖακε 
οἡ 1Π6 ρατί οἵ Οτειιβα, δῃηα ἤπα]]ν (1. 1546) Πς Ηδ]ν τοῆιβεβ ἴο δοςερί 
ΒΥ βίαίθιηθηί, πη]655 ῬΏΟΟΡιι5 ΗΪπη56]Γ 5ῃου]α οοπῆτπι ἴ. ΤΏΘΙΕ την 
ῬΟΒΘΙΌΙΥ ΡῈ 50ΠΊ6 Ἔῖτοσ ἴῃ {Π6 ἰοχί. 

1, τότο. παιδός, σεη. ὃν αἰγαοίίοη ἱπίο {ΠῸ τοϊαιῖνα οἴαιιβα -- παῖδα οὗ, 

ὅζο., ἃ [ΑἸΤῚΥ σοτησηοπ σοηβίτποίϊομ. 
1. 1612. ῥόπτρων, πο “τίπρ-Κποοκοτ᾿ οα {πεῸὶ ἰθρῖα ἄοοτ. Ἐοτ 

Ππβέγαϊίοπβ σες 7) Ζεί, “15:4. 5.ν. Τανῦα. Ἡγοάοίαϑ (6. 91) 6115. Πονν 
πη Αερίπεΐδη πυρτεῖνε σαπρης ΠΟΙ οἵ [Π6 τίπρϑ ου {Π6 ἄοογ οἵ ἃ [Ἔπιρ]6 
οὗ Τθειηείεσ (ἐπιλαμβανόμενος τῶν ἐπισπαστήρων), ἀηα οἷππηρ ἴο {πΠεπὶ 
ἘΠῚ1] Ηἷ5 Πα πᾶ 5 σνοτο οὐ οἱ Ὀν Πῖβ Ῥυγβαετβ. 

1. τό13. ἐκκρημνάμεσθα. ΤῊΪϊβ ἔοττα, ἴογ {Π6 τιϑια] -κρεμάννυμι, 
-κρέμαμαι, οσουτα ἴῃ 217. 2 μ͵᾿7΄. 520 ἀπ ὁπ οὐ ἴνγὸ οἵδ. ἱγταρὶς ραββαρεβ. 
προσεννέπω, “δἰ δαϊειι το. Ορ. Αεβοῃ. “39. 1262 “Διδου πύλας 

δὲ τάσδ᾽ ἐγὼ προσεννέπω, ϑορῇ. “411. 857 καὶ τὸν διφρευτὴν Ἥλιον 
προσεννέπω. 

1. τότ4. ἤνεσα---“ἴἰ ἰ5 νν 611] {Παΐ,᾿ ὅζο., τῇς. 50-ο4]16 ἃ Ἅτποπιθηΐδτυ ἡ 
δογῖϑί, τοίοσσίηρ ἴο {ΠπῸ πιοιμθπξ γΠθη Οἴτθιιβα τἰζοσρᾶ {Π6 νγοσγᾶβ. αἰνῶ 

Φοῖβον, ς. ΟΡ. ὥλβισα 1. 308 π., ἀηα 566 τοίδγεηςοβ σίνθη ἴῃ 6Γγα. 
1, τότρ. ΟΥ ϑαεελ. 882 ὁρμᾶται μόλις, ἀλλ᾽ ὅμως πιστὸν τό γε θεῖον 

σθένος, αἶΞξο ΤιΟΠΡΊΘΙ]ονν (ἔτοτη Ετθάογίοὶς γὸπ Τιοραι), ὁ ὙΠΟΙΘΙ {Πς 

τὴ}}ς5 οὐ Οοἁ στὶπα 9᾽ονν, γεῖ {πεν τὶ πα ἐχοθθαϊπρ 5Π14]].᾿ 
πως -- “ἴξ πᾶν Ὀδ τῃαΐ.᾿ 

1. τότ6. ἕψομαι, “ ἐβοοτί ᾽ (ἴῃ [Πς αἰτ), ποῖ “ΤΌ]1ονν.᾽ 
1. τότῳ. ἐλαύνεται, “15 Παταβδε. 80. κακοῖς ἐλαύνομαι “1γ1εἴγ. 31, 

συμφοράς... οἵας... ἐλαύνεται ϑορῇ. 7γαίλ. το45. 
1. 1622. ὥσπερ πεφύκασι, “ 45 ἰ5 {πεἰγ παίυγε᾽ (Β.), 1. 6. ἴμεν 1} 

ἴατε δααίν, Ὀδοαῦβα {πον ἀτο ὈῪ παίπτγε ὀχ. 
Ἐοτ τῆς εἰἸβίοη οὗ ε 'π {π6 ρετί., Ῥα]δθὺ ᾿πβίαποθϑ σεσωφρονήκασ᾽ ἀλλά, 

ὅζο., 7Ζγοαί. 35ο. Α5 τερατγᾶς {Π6 σοποϊπαϊηρ {τοοΠαΐοβ [Π6 βᾶπης βαἀϊίοῦ 
ΟΌΞεγνοβ ἔπαΐ (ἷ5 πποῖγα ἴ5 ποῖ οὐϊεῃ ὀπιρ] γε ἴο ΘΟΠΥΘΥ͂ Τηοσὰὶ τϑῆβο- 
τἴοπβ, απὰ {παΐ ἴῃ ΟΠΪΥ Οἴπογ Ρἷαγ, ἰπ ν ΐο τ[Π6 ΟἸΒοσαβ τι56 ἰἴΐ αἱ τῃ 8 
σΟΠοΟΙυβίοῃ, 5 ἴῃ6 Οδαζῥις 7 γγαριγῖες. 





ΠΕΡΙΙΘΑΙ ΑΡΡΕΝΙΟΙΣ. 

ΟΟΝΥΑΙΝΙΝΟ ἃ Ἰἰδὲ οὗ {πε ῥυίποῖραὶ νατίαἰίοπβ ἀπ σογγθοίίοῃβ, 
ὙΥΊΓἢ ἃ ΒΒ οσί σουητηθπίασυ, ΒΙρΡΡ] οπιθπτίησ (Π6 ΓΟοἰποίεϑ ἴο [6 ἰεχί. 

Απ δοοοπηΐ οὗ ἴπ6 Μ55, ἀπᾶ ῥυίποῖραὶ βαϊτίοπβ 15 αἀάεα αἱ τὴς 
ἐπα οὗ {π6 Τπιτοάαοίίοη. 

11. τ--2. Τὴ τς ἢτϑε Τπο νατίοιιβ " ειηθη αι οηβ᾽ μανα Ῥθθὴ αἰἰεταρίθά, 
{Π6 5ἰπηρεβε Ῥείηρ ἰο ἔγάπϑροβα νώτοις ἀπα χαλκέοισι(ν), οἵ ἴο τοαάᾶ 
νώτοισιν πόλον. ΤΟΙ οΙΓ (1867) το- τε [Π6 ΠΟ] ῥαβθαρο 
Ππ8 :--- 

ἤΑτλας, ὃ χαλκόνωτος οὐρανὸν θεῶν 
ὀχῶν παλαιὸν οἶκον, ἐκ τριῶν μιᾶς 
θεῶν ἔφυσε Μαῖαν, ὅτε. 

Βυΐ πὸ αἰζογαίίοη 15 πθοθϑθασυ. 866 ποίβ. 
1. 82. Εογ λάμπει Μυβρτανα (αἶθϑο Βαάμαπὶ απ Ναιοὶϊτ) τοαᾶβ 

κάμπτει, σονοτπίησ ἅρματα, “ἴὰτη5 δἰ5. οαγ᾽ οη Πιῖβ Ῥαοϊς γατᾶ 
σοῦτθο, ΤῊΪδ5 τηαῖκος σοοά βθηβ6, θπὶ 85 ΠῸ τηδηθβοῦῖρε δα Ποσὶιγ. 

1. 84. πῦρ τόδ᾽ αἰθέρος ἰ5 ἴῃς τοαάϊηρ οἵ [Π6 Ῥαϊαίίης (οάεχ, ἀπ᾽ νγὰ5 
αὐάεά Ὀγ Βαάμαιη. Ἐογ ἴῃς οἴμογ τεδάϊηρ, πυρὶ τῷδ᾽ αἰθέρος 566 
ποΐρ. : 

1. οϑ. Βαάματη βιισρεϑίβ εὔψημοι, θὰ τὰ ἀοιθ]ς ορίτμθὲ ἰο στόμα ἰ5 
ΠΟ] οἰ οἤ 4 016. ὙΉΘΓα 15 πὸ πϑοᾶ ἴο αἱΐοσ ἀγαθόν, εἰἴΠοτ ἕο ἀγανοί 
(Δἔαβρτανε) οὐ ἴο ἀγαθοί, “ σοηι]ς Ἰοτᾶς ᾽ (Βαυῇο]4). 1.. Ὀιμάοτῇ 
τοδ5. φρουρεῖν, αἴτογ ἀγαθόν (ἐστι), σοπηδοίίηρ ἴδ ἢ ἀποφαίνειν 
85 ἃ Το] ἰηβηϊ να. 

Ἰ. σταϑ, Α 5.114 016 5. νναπιίπρ' ἰπ ἴῃς Μ55. ἴο τηαϊζθ [Πϊ58. Ἰἴπ6 οοττγα- 
βροηᾶ ψ ἢ 1. 134 ἴῃ τὰς αηεἰβίσορμθ. ΕἿχ τϑαᾶϑ ῥυτάν ἔτοτῃ “7 ῥ. 
123, 4ποίοα ἴῃ {Π6 ποίθ. ΤΆᾺΪ5 15 Ρααβ ]6. 

1.120. Τὸ ρεῖ τὶ οἵ {86 αἰ Πηου]Υγ ἴῃ μυρσίνας, Δ οτγΑ]] Ρ]αοας 
ἃ σοΙηπηα αἰογ ἐμαὶ ποσὰ, σοππθοιίπρ τ ἢ ἐκπροιεῖσαι ἀπά 
τηδκίηρ φόβαν τοῖον ἰοὸ 1π6 “Ῥαγ ̓  πιρηϊοηθα ἄρον. ΤῊ Ϊ5 τ αΓβ 
ἴῃς. τηγίῃπι οἵ [86 1ἴπθῈ ὈΥ ἀϊδευγθίηρ [Π6 παΐατα] σοπποχίοῃ. οὗ 
μυρσίνας νἱϊ φόβαν. ῬΆΪΟΥ 5ιρροθίβ ἅν [ογ ἵνα, 50. δάφναν, ΜῊ 
Βαάμαπιβ αὐάϊιίοη οἵἉ θ᾽ αἴζογ μυρσίνας, “(((Πδ Ῥαγ) γγϊο (ἢ βαοτοᾶ 
βίσθατηβ θεᾶάθνν, ἀηα {Π6 ταντίῖα ΤΟ] τα ρο,᾽ ὅζο. 
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1ΤΟΝ. 

. τύ8, Μιυβρτανεῖβ αἱμάξω σ᾽, ἴοτ αἱμάξεις, ἰ5 ααϊΐα ἢ ὈΠΠΘΟΘΒΒΟΓΥ 
αἰζογαίίοη. 

.172. ΠΙπηάοτί τοαᾶς καρφύρας, τοι Ηεογομΐπ5, ῆῸ δχρ]αΐηβ ἰΐ 
αἱ ἐκ τῶν ξηρῶν ξύλων γενόμεναι κοῖται, τείεγτίπρ ἴο [Π6 Ῥγδβεπί 
Ῥάββαρθ. 

. 206. ὸγτ τείχεσι, ΜΜΪΟ ἄοοβ. ποΐ σοστεβροηά ψ] ἢ {Π6 ἀπ 5ἰσορῃς 
(]. 220), Ηετγπιδπη τεδᾶϑ τύκαισιν -- " 5Βἰοπε- νους, οΥ τύκοισιν. Νὼὸ 
Β0ΟΝ Ὑγοτὰ δ5 τύκη οοουτ5 οἰβενμοτο, ἀπ τύκος 15. ἃ τηαϑοη 5 ἴοοὶ 

(7. 2 μγ. 945). Τϊηάοτῖ τραᾶς τύποισιν. Μαθρστανο᾽β πτυχαῖσιν, 
Υ̓ΘΟΘ5565 ΟΥ̓́“ Βρᾶρα5,᾽ γγοι]α τηδ]κα [811 56Π56. 

. 221. ϑόῖὴθ ψγοσά, βιο ἢ} 45 Ηθυπηδ πη 5 βηλόν (οΟΥ ταῖμεοσ βαλόν), 
οταἰτπρ [86 γ᾽, 5 νγδῃηῖθα το σομῃρ] εἴα {με πηδίγθ, ἀπ Ῥεσῆαρ5 {ΠῸ 
οοηδίσποί οη (566 ποΐθ). Ῥδὶοὺ βιιρρεϑίβ ὑπαὶ {Π6 Ὕ τῇδ ἢαγθ θθδι 
τΠ6 1η1{14] οἵ 1Π6 τηϊβϑίηρ νγοτζᾷ, 

.. 222. ΤῊ τεδάϊηρ 15 αϊΐα πποουίαῖπ. ὙΠαΐ ἴπ ἔμ ἰεχί (Η ϑιτηδηπ᾽ 5) 
ἢδϑ Ὀδθη φἜΈΠΟΙΑΙΠΥ αἀορίεά. 

..251. ΤΠηδ αἹζοσαίίΐοη οἵ οἴκοι ἴἰο ἐκεῖ (Βυΐρεθβθ δἀπᾶᾷ Ναιοκ), 
“ΥΟΠΘΓ᾿ ΟΥ “ΕἸβθυγῃογα, 15 Ῥ] αυιβῖ Ὁ], 45. ἀῃ δη {Π6515 ἴο ἐνθάδε, 

ΒΌΟΝ δἃ5 15 ποΐ πποοιησήοη, Βαΐ ἰΐ 15 ποῖ αρβοϊ ἴον πεεαθᾷ. ὍΠε 
ΒΕ ΠῚ6 ΤΊΔΥ ΡῈ 5βαἰὰ οὗ Ἡθτιηαπη᾿β περ ἴΟΥ ποὺ -- " ΑἸ Πουρἢ.᾿ ἔσχον 
(ϑιίερῃθηβ) ἴον ἔχομεν 15 τε]υίϊτοα ὈγῪ ἴῃς. βθηβ6, ἃ5 τείεττίηρ ἴο ραϑί 
τη6. 

. 258. ΠΙΠάοΥ 5 τοδαϊηρ ποίου πατρός 5 ἃ ἱπηρτονθιηθηξ οα ἴδε 
Μ55. ποίας πάτρας, ἃ5 5 5Βονγπ ΕΥ̓ ΟΤαιιβα᾿β τορὶυ, ἴῃ ψ ΒΙοἢ 
ΒονγΈν Γ ἐμ αι θϑίϊοηβ ἀγα [αἴκθη ἴῃ ΤΘΎΘβ6 ΟΥοσ (Ππᾶτηθ, ραγθηΐαρο, 
ΘΟ ΓΥ). 

. 285. Τῆς Μϑ5. τεαάϊησ Πύθιος 15. ῬτοΌΑΡΙΥ τὶρμί, πον Πβξαπαϊην 
τὰς. τηθίγίοαὶ ἱττορι]ατίγ, Ἐνεπ που σα ρροβίηρ ἃ σγησδοῖς 

. (Πύθῖος), ἃ5. ῬΆΪΟΥ βιιρροβίβ, ἃη ἀπαρϑθϑὲ πηδὺ 6 δ᾽] ονγεᾶ ἴπ ἴπ 6 
τῃϊτα ἔοοῖ, Θβρϑοίδ!]ν ἴῃ 1ῃ6 οαβθ οἵ ἃ ῬΤΌΡΟΙ πᾶῖηθ. Απά, δ8 
Ὅτ. ΨΈΓτα]] ορβεσνοϑ, (Πς τε ρει οπ οἵ Πύθιος Πύθιαι 15 παΐαταὶ ἰπ ἴῃς 
τη οὗ Ιοῃ, δ5. ἱπάϊοδτίηρ 5 ἱπίθγεβὶ ἴῃ ἃ Ρίδος αϑϑοοίαιβα 
ΙΓ 5 ραΐγοη Βοά. 

. )Ζ86. Ἡετηδηπ᾽5 τί τιμᾷ ; βδεῖὴβ ἴο ΡῈ ἴῃ βἰπιρίδδεὶ οογγθοιίίοη οὗ 
τῆς ΜΒ, τιμᾷ τιμᾷ ὧς. ὍΠε τί τηῖρης θβαϑιὶν [811 ουΐ, ἀπά (86 ὡς ἰ5 
ὈΠΠΘΟΘΒΘΆΤΥ (0 ἴῃ6 956η56. ϑδυθῖαὶ οἴμοι οοπ͵θοῖιτες μανα Ὀδθη 
τηδᾶθ, [ῃς πηοβὲ ἱπροπίουβ Βεϊηρ {μαΐ οἵἩ Μτ, Βαγνποϊὰ τιμᾶ" τί μαίει ; 

αἀορίοα Ὀν Τ)τ, Δ ευγα]], 
. 488.. ξύνοιδ᾽ (Ὑ γεν μῖιι), ἴον ἐέν᾽ οἶδ᾽, 15. ἀπ οδνίοιιβ απᾷ οοτίαϊῃ 
δπηθηἀαίίοη. 

«300, Τῆε τεδάϊηρ ἐνστρέφει -- ἐνστρέφεται ἰ5 ἀου θέα]! (5ες ποίθ), 
αϊ 1 οοτηθ5 ἤραῖθδὶ ἴο τῆς. Μ55, εὖ στρέφει. ἘΒαάπαπὶ τοαᾶβ 
σηκοῖς ὑστερεῖ (" Ἰίηροτῖδ αἱ, ὅζς.), νυ ϊοὴ 5 ποῖ νοῦν πρὰσ (ῃς Μϑ5. 
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1]. 

ΟΚΙΤΙΘΑ͂Ι, ΑΡΡΕΝΘΔΙΧ. 

τοδαϊηρ. Μοσβονοσ ὑστερεῖν τιϑια }]} τηθαῃβ “ἴο οοιηθ ἴοο ἰαΐς, 
ποῖ “Ἰίηροτ. 
2315. Μάβρτανε βυρρεβίβ ἁπανταχοῦ ἴοΥ ἅπαν θεοῦ, Βαὶ [Ππ 56 η56 ἷξ 
οἶθαγ. 

324-320. ϑοπιθ οαϊΐοτβ Πᾶνα αἰϊεπιρίοα ἴο οἤδηρα {π6 οτάθγ οἵ 
Ἰπθϑ. ὈῪ Ρ]δοίηρ 1]. 324, 325 αἰΐεγ 327 οὔ 329. Βαΐ {πε ἀϊβίατο- 
ἃΠο6 οὗἩ {6 παΐυγαὶ βθήπεπος οἵ {πουρηΐ ἰβ ΒΙΡΉΪΥ βἰρηϊβοαπί. 
ΟΥδαβα ἈΡΡτόδομο5. (Π6 βιθ]εοῖ οὐ Τοπβ ἀπκπονγῃ πη ίμ συ ΜΠ 
τα] ποΐαησθ, (Π6 ἢ ρΌε5 οὴ ἴο βϑρδαὶς οὔ οἵἴπογ πιαίζετβ, ἀηα Ῥτθβθητν 
ΤΕΒΌΤη65. (ἢ6 Ῥαΐη] ἰορίς, νος νγαβ πϑοθϑβατυ ἴο ἱπίτοάθος τῃς 
ΒίοτΥ 586 Παᾷ ἴο {ε]]. 

. 342. ἘΟΙΙΊΔΠΠ 8 σοτγθοϊίοπ οὔ φησιν ΒΌΡΡΙΪ65 ἂπ Δ ΒΟ ἴο [0Π᾿8 
Ἰαϑὲ ορβοσναίίοθ. Βαΐ ρεῦμαρβ ἴῃς Μ55. τϑαάδίηρ ὅ φησιν, “ὧν λὲν 

στε αφεοιε71:: 508 Ἠδ5 ϑ }ογεα τ βου Ὁ]Ὺ 00, ΤῊΔΥῪ Αἰου 411 6 (Π 8 
τῖρῃς οπα. 

1]. 355, 356. Ιπ [Ὡς Μϑ5. ἐμεβε 11π65 βίαπα ἔῃτι8 :--- 

"»" ξ 

ΙΩ. ἀδικεῖ νιν ὁ θεός" ἡ τεκοῦσα δ᾽ ἀθλία. 
ΚΡ. οὐκοῦν ἔτ᾽ ἄλλον ὕστερον τίκτει γόνον. 

ΤῊΣ {ταπβροβίεϊοη οὐ ᾿ἴπθ5. ΒΥ Ηδτγηαπη, τυ ἡ αἰτογθ τὸ οὐ 
ἀηὰ ἃ τηδτκ οἵ ἱπίοστοραίίοπ δἴζε γόνον, ἰ5 ἃ τηδηϊξεδε πρτονε- 
Τησπΐ. 

. 379. Τῆε Μϑ. ἄκοντα, 45 Ἔχραἰπθᾶ ἰπ {π6 ποίθ, 15. ἃ [οσοῖθ]ς 
τερϑε του οἵ ἀκόντων ἴῃ τῆς ῥτενίοιβ 1ἴπ6ὸ. Ηδπος πὸ αἰζογαιίοπ 
158. ΠΕΟΟββᾶγυ. 
390. ΤῊε Μ85. τεαδίηρ ἀλλ᾽ ἐᾶν χρή ἱπαάϊςαίεβ ἃ 1055 οἵ ἔνγο 50]- 
140]6ε5. δα κοῆο]α τες ἀλλ᾽ οὖν ἐᾶν γε χρή, Ῥυΐ (Πΐ5, 5 Ῥαὶεν 
ΟΌΒΟΥΕ5, “566 Π15 τπογ Ῥίον οὐκ. ΗΠ5 οννη Ἔπηοηἠαΐξίοη ἐξερευνᾶν 
5 δἀορίεα ἰπ τῆς ἰοχί, αἂ5 ρίνίηρ Βδίξε 5επβε ἴδῃ ἐᾶν, βἴπος (Π6 
ΒΘΟΠ6Ὶ 5ῃονγβ παΐ Οτειιβα ννὰ8 ΕΥ̓͂ ΠῸ τηθδῃ8 τηϊηπαἀρα ἴο “]εὶ ἴΐ 
αἴοπο᾽ ψἱτουξ Γυσίμογ ἱπνοβιϊραϊίοπ. 
404. Βαάπαπι τεαὰς ἀφίγμην, ῬτΟΡΑΡΙΥ πιϊβιιηἀογβίαπαϊηρ {πὸ 
τηθδηΐηρ οὗ [Π6 Ῥῆγαβε ἀφικέσθαι εἰς μέριμναν. ὅ566 ποῖε. 
41ῆη. Βαάδμαπι αἰΐετβ. ἔχω ἱπίο ἔχων, ογηϊτπρ ἴΠ6 βἴορ αἰζοι 
ἐχρήζομεν. Βαξ τῆς ἀρτυρίπεβ οἵ {6 Μ55. τϑδάϊηρ ἱπαϊσαῖοβ 
ἃ ΤΟ ἀπα τοδαν 516, συϊξεα ἴο [Π 6 ΘΠαγδοίοσ οὗ Χαμ. 

. 434. Ἐοϊβικεῖβ προσήκει γ᾽ οὐδέν ἰ5 ΠΟΑΙΟΓ (ῃ6 ΜΘ5. προσήκει τ᾽ 
οὖδας, ἴδῃ προσήκοντ᾽ οὐ προσῆκον. ΤῊΣ ᾿αδῖ νγοτά (οὖδας) 5. 411 
{αἴ το] ν ποράβ αἰϊογαϊίοη. 

.. 448. Οοπίηρτοπ᾽Β 5ιιρρεβείοη πέρα ἴοτ πάρος, “ Θχοοεαϊηρ' [Π6 Βουπαᾶ5 
οἵ Ῥγιάθπος,, ἰβ νουτῃ ποῖος. Βαϊ, ρευμαρβ, ἃ5. Ῥα]οΥ οΡβοσνεβ, 
τῆς Μ85. τοδάϊηρ (45 Ἔχρ  αἰποᾶ ἴῃ [μ6 ποΐθ) ρσίνεβ [μ6 ἵγιιθ βθῆβε οὗ 
της ραββᾶρα. ᾿ 

. 450. ϑόπις δὐἀϊζοιβ αἀορὲ ἴῃς ΑἸάϊπε τεαάΐηρ καλά, “γι ῆδὲ (Π6 ροάβ 
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ἄδοιη σοοᾶ᾽ ; Βαϊ [6 τερεβιτἰου οἵ κακῶς απᾶᾷ κακά 8. ῬυοθΡν 
ἱπτεπίϊοηδὶ. 

. 457. Τῆδ σοιτθοίίοη πότνα ἴοτ μάκαιρα, ἵπ ἴῃ6 ΕἸοτοηξίης Οοάοχ, 
5 ΠΘΟΘΘΒΔΤΥ (0 τῆᾶκα (Π5. Ἰἴπθ σοτγεβροηᾶ Μ]ἢ 1. 477 ἴῃ τΠ6 
δηΓἰβίσορῃο, νεάνιδες ἦβαι. 

.. 484. Ὑπὸ Μϑ5. τοδάϊηρ ἀλκάν βθθῖηβ ἱτρτοΡα}]6 αὐίοσ ἀλκά Ἰιβῖ 
Ρτδοράϊηρ. 811 ἰπβίαποθβ οἵ βἰπλῖ]αῦ τοροιϊοη ἄο οοοστ, οτ- 
τΆ]1᾽5 σοττθοίΐοη ἀκμάν -- “[οτοθ,᾿ ἴῃ οοπηθχίοη ἢ δορί, ἰ5 α σοοᾶ 

οπθ. ἩΗδεγνογάρῃ τοδᾶς αἴγλαν, " ἸΙρη τ᾽ -Ξ “7ογ, {Π6 βατηθ πῃ θέα ΡΠΟΓ 
α5 ἴῃ λάμπωσιν, 1. 476. 

. βοο. ὙΒΟΙῸ 18. πο. στοαῖ αἰ ΠΟ] Υ ἀροιΐ αὐλίοις νΥΣΊ [ἢ [8 ἀϑὰια] τοπ- 
ἀετίηρ (866. ποΐθ). ουτα] ἰταηβὶαΐος ἴ “οη ἴΠ6 Ρΐρεβ᾽ τόση 
αὐλίον, ΞΡΡοΞΒαά ἴο Βα ἃ αἰπαϊππεῖνε οἵ αὐλός. Βαϊ [6 νγογᾶ, ἢ 
ἄντροις [οἸ]]ονγίησ, ἡγοῦ] Βαγαϊγ παν Ῥθαη πηδοιβίοοα ἴῃ {815 
5656, ΘΒ ΡΘΟΙΔΠΥ αἰζοσ {πὸ τηθηζίοη οἵ συρίγγων, »γὨϊο]ι νγα5 ἃ ἀἰβεϊποϊ 
ἰηϑίγατηθηΐ ἔγοσὰ ἴῃς αὐλός ἀηὰ τΠς6 Ῥαγίϊουϊαν ῥτορογίυ οἵ [6 νοά 
Ῥαῃ. Ἡδεγνογάθη᾽ 5 εππιθηδαίίοη ἀναλίοις, ᾿ 5 η]655,, 15. ἱπρϑηΐοιϑ, 

Ῥαΐ, ἀοοοτάϊηρ ἴο (Π6 νίθνν νγα πᾶν (ίκθῃ, ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΥΥ. 
Ὁ 511, Βίορμθηβ᾽ οοτγθοίίοπ ἔχουσαι ἴογ ἔχοντα 5 ΠΟΟΘΘΒΑΓΥ ἴο {Π6 

56 η56, ΤΟ ἀεβοτίρίϊομ οου]α ποῖ οἵ σοῦτβθ ΔΡΡΙῪ ἴο Χαΐηαβ. 
. 521. οὗ φρονῶ ; ἰπϊοττοραίϊνε (Τ400}5),, 15 δαπίναϊ!οηΐ ἴο ἴΠ 6 ἀββθσίίοη 

ἴπ [6 Μ895. γεαδίηρ σωφρονῶ, Βδπος πὸ δἰτογαϊίοη 15 τθαυίγοα,. 

, 526. Ιῃ φρενῶν ἀμούσους, ἴῃ τοδαϊπρ οἵ (οἄ, Ῥαὶ., φρενῶν τηδῦ 
Ῥ6 εἰἴμον {πὸ σϑῃ, οἵ τεβϑρθοῖ, “ἀπου]ι τα ἴῃ ταϊπα,᾽ οὐ (Π6 Ῥατί. 
οἵ φρενόω. ὍἼης ΑἸάϊπο τοδάϊηρ ἰς φρενοῦν, 16. ἱπῆη, Βαΐ {Ππ6 
ποίΐοη οὗ “βϑομποοϊίηρ᾽ οὐ " δανίβίηρ᾿ 5εθπ ουΐ οἵ ρῥίαοθ ἤθσθ, βίποα 
Ιοη νγαβ ποῖ δἰζευηριϊηρ ΔῊ 500} (Ππΐηρ. Οἱ {π6 ψνμ0]6 Ναῦοκ᾿β 
οοττθοιίίοη φρενῶν ἀμοίρους, αἀορίοα ἴῃ (ἢ ἰοχί, 15. Ῥοσῆαρ5 ἴο θὲ 
Ῥτείεττεα. 

. 527. Τῆς Μ85. τοαδίηρ ἄλλως, “ἃ »ιεγὲ οἱ, ταν ὃ6 τίρῃι, ὙΠα 
αἰτοταϊίΐου. ἴο ἄλλων (ΤΟῦγΘΟ) 5 ρομαρθ. δὴ ἱπιρτονθιηθηΐ, οἢ 
αοοουῦπί οἵ Χυΐητιθ᾽ τ ΡΙν ἐξ ἐμοῦ. 

. 588, Εὸῖ πέρι ΤοΡτοα τας πάτερ, ἀϑϑυμαΐηρ {παι τῆς ΜΒ, πέρι. 
ὉΤΌΒ6 ἔγτο πὶ τη ἰβη ἀογβδία αϊηρ [6 ἀΡὈτονίαιθα πρ. υῖ {16 ῥὑγὸ- 
Ῥοβίτοπ "6 τοπιονϑά, ὧν γιγνώσκω, “ΜΠαΣ 1 ἀπὶ (ὨϊηἸκίηρ ἀθοαῦί,᾽ 
ἴον ἃ γιγνώσκω, 8 ΒΌΓΕΪΥ δὴ ἱπηροββῖ Ὁ]. σομπδίσιοίοη ἢ ΕῸΓΣ [86 
56η56 566 οί. 

. 504. Τῆς ΜΒ85. ρῖνε ἴῃς πηροτγίοοι τοδαϊηρ μηδὲν καὶ οὐδὲν ὦν, 
ΜΠΙΟΝ. δἀμη5. οἵὁἨ 0. οοτίαίη οιηθηἀαϊίοη, ϑοα]ροτ᾽β (1π ἰοχί) 5 
Ῥοιμδρ5 (Πς βἰπιρ]εϑὲ ἀπα ρῖνοθ Ἔσο ]οηξ βθῆβθ, ΤῊ οοτγθοιίοη 
οὐδένων ἴοτ οὐδὲν ὧν 15 αἱ 411 ἀνοη5 (Ο]ΘΥΑὈ]Υ οοτίαϊη. 

. ο2. Ῥαΐεὺν ἀοίεηβ λογίων, ἴο Ῥὲ Θοαπηθα δ8 ἃ ἀἰβυ δ ]ς (ΠΚα 
Πύθιος, 1. 285). Βαϊ (86 οδ]δοίίοη ἃ8 ἴο β5θηβε 511] τοπιαίηβ, απ 

84 



": 

ΟΚΙΤΙΓΑΣ ΑΡΡΕΝΡΙΧ. 

εἰἴποῦ ἐν λόγῳ (Μαιΐα6) οὐ λόγῳ (Ν᾽ Ἔσγα}}} ταν θα δὐἀορίεὰ. 8εὲ 
ποίδ. 

. ὅο5. ϑίοθαδειιβ αποΐθϑ [ἢϊ5. 1π6 ἂ5. οἱ τὰς πόλεις ἔχοντες ἀξίωμά τε, 

νυ Βίοις Τϊπάοτῇ αἄορίβ. Ναιτοῖς, Κεερίηρ οἱ... ἔχοντες, ΠΘΘ ] 655]. 
Αἰΐετβ (ῃς ἤπαὶ ννογὰ ἴο ἀξιώματος, τηα]κίησ᾽ ἴὲ ἄορεπα ἀροη ἀνθα- 
μίλλοις. 

. 624. παραβλέπων, (ῃς τεαδίηρ σποίοα ᾿ν Θίοαδιβ, 15 τιοσα ἔοσοῖ Ὁ]Ὲ 
(δεε ποίει) {πΠὰπ περιβλέπων. ΤῊς Μϑ885. ρῖνε βίον, Βοπος Ναῖιοῖ 
τοαᾶς βίου. Βαΐξ [15 5Ρο1]15 1ῃ 6 σῃγίμτη οὗ {πθ Ἰΐηθ, απᾶ βίου αἴτεον 
αἰῶνα »γου]α ΡῈ βιιρογἤμποιιβ. 

. 646. Νείίμεν ΝΝαποῖκ᾽5 οπιθηαίίοη ἐμ᾽ αὐτοῦ (“ Πετα ᾽ ποῖ Το πἀοτί᾿ 5 
αὐαϊίίοι οὗ μ᾽ αἴεν ζῆν 15. πϑοθόβασυ ἴο ἰῃ6 βεῆ8εὲ. ὙὙΠὲῈ Ἰαίίον 

Βονγον Υ τηαῖκεϑ ἴἴ βοπηθννῃαί Ρ] Αἰ που. 
, 640. Δ εττα!] τεϊαϊης [Π 6 ΜΆ, γϑαδίηρ φίλοις (οοττθοϊβα ἰο λόγοις) 
α5 ἃ ΡὈἷαν ἀροη φιλῷ ῥτδοβάϊπρ. Ηδφ ἴακεβ 'ὰ ἃ5. πθαΐογ τε νΠδί 
ἴμου 1 κοϑὲ,᾽ οὐ “τὰν ἰαϑίθβ, ἴῃ τοίδγθπος ἴο Τοη᾿β ἀθϑῖγα ἴο το πιαΐῃ 

αἱ ΠεΙΡΗΪ. 
, 6γη. Ηετιαπη 5 ἀλαλαγάς (566. ποί6), τεϊαϊηΐηρ τ᾽ αἰΐον. στεναγ- 
μάτων, 5 ἃ σοοά οοττεοίίοη, ἀπά ϑυϊῖ5 ἢἰβ τοδαϊηρ οἵ [Π6 ἀπε ]βίσορης 
(!. 696) τάδε τορῶς ἐς οὖς γεγωνήσομεν. ΤῊΣ 5ΡΕΓήποιιθ γε ΔΙοπς, 
ἴῃ [ἢ Μ55, τεδάϊηρ, 15 θευϊάθπος οἵ οογγαρίϊοη. 

.«ὅρι. στε αραΐπ ἰῃς ἰεχί 15. οοσγιιρί. Νδιοκ᾽β διηθηαίΐοη τάδε 
θεοῦ φήμα (οτ ῥάμα) τχαῖκο5 (αἷγ βθηβε (866 ποίθ). Βδάμαιὴ τϑααϑ 
ἁ δεσπότου φάμα, “τὴν τηαβίοΙ᾽ 5 816. Βοίπε γου]Ἱᾶ οπλῖί [Π6 νΠο]Ὲ 
Ἰἴπθ 45 δῃ ἱπίεγροϊαϊίοη, τπηδογβίαπαϊπρ συμφορά νυν ἄτοπος, “ ἴΐ 
(ἔα ἐνεηξ) ἀο] ἵνοῖβ αὶ βίγαηρα τηθϑβαρο ΤῊ δηςβίσορμς (1. 710), 
Βεΐπρ' ἱτηροσίδοϊ, σῖνεϑ πὸ οἷπια ἴο {Π6 πηεδίγο. 

. ὅοό. ῬΑΙεν Ὀτγαοϊκεῖβ ἐς οὖς 5. ἃ ῬτόΡὈ]6 ἱπιογροϊαίίοη, βαρροβίῃρ 
ἄλλας γ᾽ ἴο θῈ οπιἰτδα ἴῃ τῃς βίτορῃθ, νου δὴν ϑα δε τπείοη. 

. 710. Α {πὸ ἰβ Ἰοβῖ βδτὲ ; ἤδη ἴΐ 5 ἱπηροββίθ]α τὸ ἀφίοσιηϊηα ἴῃς 
Βεπυΐηθηθθοβ οἵ τυραννίδος φίλα, [Π6 ΞἴΤΟΡἢς α͵5ο (]. 691) Ῥεΐηρ 
οοῖτιρί. ΕῸτΣ [Π6 σεηεγαὶ 56η86 8566 ποίθ. 

. 721. ΜεΙΓΑ11 τεα 5. εἰσβολᾶν (ρεη. Ρ].),---“5οτοῖν οοπβίγαϊποα υνου]ὰ 
θδ οὐτ οἰξν αἵ σεοεϊνίηρ (ΐ5 αέσεό»έ (Ἰσγαρείοη) οἵ ἐογείρτι ἱπνδάθγβ. 
Βυΐ τῆθτα ἰβ πὸ δυϊοΥ Υ ἔοσ (Π15. βθηθε οἵ σκῆψις. ΕΘ ΥΠΙ πη 5 
αι ϑεϊτυϊίοη οὗ πενομένα (“ ἱτπηρονευιϑῃςα ᾽ ἴογ στενομένα 5 ΠΑΤΑΪν 
δῃ ἱπιργονεπηθηΐ οἡ {Ππ6 ἰδχί. 

. 723. Τῆς. Μ58. τεαδίπρ ἁλίσας ἴ5. ποὶ σεγίαϊη]ν οοτταρί. ΤΠ τοὸ- 
ταϊπεά, ἴδ τηΐρηΐς τοίου τὸ (ῃ6 συνοικισμός οἵ ΑΙ ΠΘΩΒ ΘΟΙΏΠΔΟΠΙΥ 
αἰισὶ δαϊεά τὸ ΤΠδβθιβ ( γτα!}]). Βαϊ τς τεχὶ τοαάϊηρ ἅλις τη ῖκο5 
Βοοά 56η88 δηᾷ 15 σἜ ποτα ]ν αἀορίοά. 

. 737. Τῆς νοτζὰ ἐκγόνους ἰ5 ῬΥΓΟΡΔΌΙΥ οοττιρῖ, Ὀὰξ πὸ 56: ἸβίδοίουΎ 

δπιθηἀαϊίοη ἢα5 Ὀθεπ ῥτοροβθά. 866 ποῖς, Βοίϊμε δπὰ οἱβεγβ 
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τεδα τοῦ σοῦ παλαιοὺς ἐκ γένους, ὙΥὨΪΟΏ ἴ5 τηετα ραϊομνν οτῖς, ἀπά 
ὈΔΤΟΙΥ ᾿πι6]]}1ρ 1016. 

Ἰ,.γ43. Βαάμδιη τϑϑᾶβ περιφερεῖ, “ »γΣὶ [ἢ οἰτο]ηρ βία, 1. 6. δε] πρ 411 
τουπα [ογ {Π6 ἔγαοκ. Βαί {{ στίβον οαπ θὲ ἰαἴκεπ ἂ5 βυρρεβίεα ἴῃ 
1ῃε ποίς, περιφερῇ 15 Ῥείζετ. 

Ἰ. 7γ45. Τὰς Μϑ5. τεδάϊηρ παρεσκέπω 15 ΕΞ οοττθοϊεα ἰπΐο πάρες 
κόπῳ (Τ τυ 11). Βυΐ (ἢς 58}]. παρῇς 15 τεχυίτεα Ὀγ {86 τὰ] νυ ἱτἢ μή. 

Ἰ.. 755. Μτ, Βαυῆεὶα᾽ 5 βυρρεβίίοη νοσεῖ ἰ5 Ρ᾽δυβιθα, “ἴο ἀγοϊᾷ 86 
ἰη γαβίοη οἵ (ῃ6 βϑεγυδηῖϊ 5 ρειβοπδ] ν᾽ Βαϊ ορ. 1. ϑ8ο8. Ναιοῖκ 
ἈΒΒΙσ 5. [Π15 11Π6, 85 ἍῈ}1 δ51]. 752, ἴο ὕσεῦβα, θυ ἴἤεη το ψΒοτι 
νου] δεσποτῶν τείετ ἢ 

Ἰ, 7γ8ο. Ναμοῖκ τεαάβ ἐντελῇ ἴοσ ἐκτελῆ, Ὀπὶ Π6 οογγθοϊίοη 15 ΒδσαΪν 

ὨΘΟΟΒΒΑΤΥ. ὙΠπ8Ὲ βδη6 ΟὈβονδίίοη Ἀρρ᾽1Ὲε5 ἴο ναοῦ ἔοι θεοῦ ἴῃ 
1. γ87, ἀπᾶ ἰο ἀκήρυκτον ἴοι ἀκύρωτον ἴπ 1. 8ο1. 

Ἰ, 803. Ναιοκ, [ο]ονίησ ΚΙγΟΒΠοΥ, οοπίίπιθα 1815 πὸ ἰὼ {ῃ6 
ΟΒοπιβ, τεδάϊηρσ μητρὸς δ᾽ ὁποίας ἔστιν οὐκ ἔχω φράσαι. Βαϊ {πε 
αδβίίοη δηα δηβυΕΟῚ, 85 ἴῃ ἰεχῖ, 15 τόσα ἰοσοῖ Ὁ]6. 

1. 828. Τῆς τηδαηΐηρ οἵ ἐλθών 15 ποῖ ὙΕΥΥ οἷδασ (566 ποίθ), πᾶ 115 
Βαμα ηθηθ85. 85 ῬΕΘη ΤΕΑΒΟΠΔΌΙΪΥ ϑυθρεοίθα. Μαβρτανοῖβ λαθών 
γγου]ἃ ταᾶκα ἃ σοοά δης{Π6515 ἴο ἁλούς. ἘῸΓ χρόνον, νν ΐοἢ 15 αἶβὸ 

ΟΡβοῦγα, βία] ργοροβθά φθόνον, ἱ. 6. “ἴῃς οὐἀΐυτη  αἰἰδοβίηρ ἴὸ 
ἢΐ5. θᾶβ6 οοπάποί. 

11, 829-821. Ἡετπιδπη Ριῖ5 ἃ σομημηα αἴζεσ γῆς, τελα προ Ἴων’ (ἀσοιι8.), 
80. 45 ἴο οοπίίϊητια {πε Ἑοοῃδίγποιίοη ἔτοπὶ περιβαλεῖν. “ΓΗΪ5 οοπ- 
Ῥ]οαΐοθβ [Π6 βεπίεμοα πΠΠΘΟΘΒΒΑΤΙΪΥ. 

1, 847. Τῆς τεδάϊηρ 15 ἀουρέα!, Τῆς γε οὗ ἴᾷε Μϑ5. 15. ορεὴ ἴο 
βϑαβρίοϊοη, ἀπ Ῥδὶεγ᾽β οοστεοίίοη μεθήσεις τοῦτ᾽ τηαῖτε5 σοοα 56η86, 
ΤῬΙηἀοΥῇ οπαΐίβ τπ6 1ἴπθ. ἴῃ ἃ Ἰαίεγ δαἀϊξίοη Ῥδ]θὺῪ μαθ δἀδορίεθᾶ 
Βδαματη 5 οιηεηδαίΐοη σὺ φείσει τοῦδ᾽, Ῥαΐξ [86 εταρμαίϊς σύ 15 ποῖ 
ποράρα Πεγε, δπᾶ τοῦδε, τείεγτίηρν ἴο ΙΟἢ δἴοῃμθ, 15. πυρτοῦαθ]ς ἴπ 
οοηποχίοη Ἡν ἢ ἴῃς ῥσθοθάϊηρ βεπΐεηοα, ἴῃ νΒ]Οἢ [ῃς οἹἃ ταδη ἢδϑ5 
θεεη δανί βίην ἴμ6 τεσηοναὶ οἵ ὀοέλ ραγίϊεβ. 

1. 864. Νδιοκ δἀορίβ. ΠόΡργεε᾿β βυρρεβείοη οὗ οὗ ἴοτ οὐ, “ἴπ ἃ οα58ὲ 
ψεγείη.᾿ Βαΐ Οτειιβα᾿β ἀρίτδίϊοι 15 θεῖε ἐχρτοββθᾶ Ὀγ ἴῃ 6 5665 
Οὗ 5ῃοτί βραβπιοάϊο αιθβίϊοηβ, 5 ἴῃ ἴῃς ἰοχί. 

1. 877. Ὑῆε Μϑ5. τεδάϊηρ κακοβουλευθεῖσ᾽ 15 ῬτοΡΑῦὶν τίρμί, ὅ86εε 
ἴῃς ποῖβ. Ηεττηδπη ϑυρρεοθίεά κακὰ βουλευθεῖσ᾽, Ὀὰΐ τη 5. (45 
Με. Βαγβεϊὰ οὔβεσνεβ) ρίνεβ βουλεύω (ππ6 Ξεη56 οἵ ἐπιβουλεύω. 

Ἰ, 89ο. ῬαΙογ 5 τεδάϊηρ ἀνθίζοντα χρυσανγῆ, τ[ΒοΙΡῊ 5ἰτρ] γίηρ ἔπε 
οοηβίγμποίίοη, ἱπγόϊνα5 [Π6 1ο55 οὗ (ῃς Ἔχργεββῖνε ρἱἰςΐασε οοηνεγεαᾶ 
ἴῃ ἴῃς σοπηρουηᾷ χρυσανταυγῆ. 

1. οορ. Μαιιῃίας δπὰ ΗἩδγιηαπη τῖρμον οταῖε τῆς καί Ῥείοτε σός, 
ὙΠΙΟἢ ννου]α τεαυῖτο ἐμός ἱπβιεδα οἵ μοι, 45 ἰη 1]. 916. 

86 



] - 

»-- 

Ϊ,““Ἤ"ἴ 

- 

Γ(ΚΙΤΙΓΑ͂ΙΣ, ΑΡΡΕΝΔΙΧ. 

«9017. Τῆς ΜΘ5, ααά οἰκεῖα αἴτεγ συλαθείς. Τὶ 5ρο1]5 [Π6 τηείτε, δῃὰᾶ 
5 ηοΐ τε ααϊτοα ἔοσ {πε 56η86 ; 5111} ἰΐ 15. αἰ βου] το δοοουπὶ ἴογ 115 

Ἰηβοστίοη. 

. 922. ΚΙΓΟΠΒΟΗ͂ τεαάς κάποις, ταυτί πα ἴο Τ)εῖοβ ἂς {Π6 Βατάθῃ οἵ 
Ζευβπ.᾽ Βιΐ τῃς δρρ!ϊοαδίίοη ἰβ ποῖ" ορνίουιβ, ἀπά καρποῖς, ἃ5 ἐχ- 
Ρἰαίηεα ; ἴῃ ἴΠ6 ποΐξβ, ΠΊΔΥ͂ ὙΟΥΥ τὴ 6}} βίαπά. 

. 925. οἴκτου (ΝΑιοκ) ἴογ οὔτοι ἴ5 ἃ σοοά οοττεοίίοη. ὍΤΕ Ἰαΐίοι 
οΟα] ἃ ΟὨΪΥῪ τηθαη “1 Ἄοδηποῖ ἤανα τὴν ἢ]] οἵ σαζίην,᾽ ννΒΙΟἢ ἴ5 ἰη- 
ἀΡΡτορτίδαίε ἴο ἴῃ οοπίεχί. 

. 930. καινάς (ΜΞρτανε) 5. ἃ ρσόραῦ!ε σοττθοίΐοη ἔου κακάς, δ Βῖοἢ 
ΒαΓάὶγ δατγηϊῖβ οὗ ἃ βϑαιϊ᾿ϑίδοίζοτυ ἱπιθεσγργείδιίοη. 

. 936. Βαάπαδτη Ὀτγαοκεῖβ (ἷβ 1ἰπθ 5 βρυτπίουβ. ὙΒΕΙΘ 15. 508 
ἀἸ ΒΟΥ ἴῃ πε σοηδίγαοίίοπ (566 ποΐθ), θεῖ [ῃς6 τηθηϊίοη οὗ τῃ6 
ἄντρον ΞΕδιὴβ αἰπηοβῖ πϑοθϑθαιυ (0 [ῃ6 οἷά τηδπβ τρὶγν. Τὴὲ 
ἱπεεσγιριΐοη οὐ 1Π6 σὐἱελορεέλία ἰ5 ποῖ ἀπ ἸΠΒΈρογα Ὁ]8 οδ]δοξίοη ; 
ΟΡ. “41. 818; 24. 7. οό. 

. 943. Τὸ δνοϊὰ τῆς πὑπιβιαὶ ἔοττη φαίημεν ΤΟ πάοτ 5υρρεβιεα 
συμφαῖμεν, “1 ννου]ὰ ἀρτεα, ΜΏΪΟΝ Ρευμαρ5 τηακαβ Ὀθίζεσ 56ηβθ. 
Α 5ἰπλ1]ὰγ αἰζθγαίϊίοη μα5 θεεπ ρτοροβεᾶ ἴπ (γείοῤε 132. 

. ού4. Ηεττηαπη 5 οοτγεοίίοη ἔς τι δόξ᾽ εἰσῆλθεν τλδῖκ68 [Π Ἰΐηε βαβίεσ 
ἴο οοηβίσιο, θαΐ {Ποῖα 15 Πασα]γ βιυιβηοϊθης τεαϑοὴ [ΟΣ δ]τεσίηρ [Π6 
τεχί. 

. ού8. Βαάπατη βιιρρεβίβ πάτραν σήν ἴοτ πατέρα σόν. ΤῊΪϊΒ5 νου]ὰ 
πῆρτονα {π6 τηγίμπη, Ῥὰϊ πατέρα, ἃ5 ΘΟΙΏΤΩΟΠΙΥ ΘΧρ]αἰπϑ, 15 
ῬτΟΡΑΡΙν τρί, 
997. ΤΒΕ τεααϊηρ, ἤξεν ἴον ἦλθεν, Ξυρρεβίεα τὸ Ῥαϊὸγ ΒΥ ἃ πἰθηά, 
ἷβ 50 Ῥσόρ 0 ]6, ἴῃ τερατὰ οἵ τῃς βυρροβεᾶ ἀεγίναϊίοη οἵ αἰγίς ἔτοτῃ 
ἀΐσσειν, ἰπαξ ἴξ τγου]ὰ δἰτηοσὶ 6 νγῈ}} ἴο δάορί 11. ὙΤὴὲ Μϑ5. 
ἦλθεν τηδῦ ὈῈ πὶ ἐχρ᾽ ἀπδΐοτυ ρ]οϑβϑβ. 

. 999. οἶσθ᾽ ἢ οὔ ἰ5 ΒαΔΠαπι᾿5Β ἐπιοπάδίίοη ἴου οἷσθ᾽ ἢ τί δ᾽ οὐ. 
Τἰπάοτί μα5 οἶσθας, νΥΪοἢ 15. α ἀουθίι! ἰοιτη ἴη Ατιῖς ατεοκ. 
πη Ακ. 78ο ἴπις τεαδίηρ ἰβ ρσοθαθὶν οἶδας, ἰἴΒ6 1 4150 ἃ στᾶγε 
ἴοστω. 

. Ἰοοφ. Ῥδ]ογ᾽5 τεδάϊηρ ἔχοι δ᾽ ἄν 15. πξδγοσ [ῃ6 Μ55. ἔχοιτ᾽ ἄν [ΠΔη 
Ἡοπηδηη 5 ἔχοντας, νγ ΒΟ ΝΔΌΟΙς ἀπᾶ οἵμοτ δἀϊίοιβ πᾶνε δἀορίεα. 

.ἼΟΙΙ. Δ εγτΆ]} τοαᾶβ φόνῳ, “ ἴῃ τῃς 5]αγίηρ, ἔτοση (οά. Ῥᾷ]., (ὑδηΐεγ 
φόνος, “ ὈΙοοά.᾽ ες ποίς. 

. τοιό. ϑπαρεβ εἰηδπάδιίίοη (ἴπ ἰεχι) οὐ [86 πηϊπιθ] }ΠρΊ0]6 κραθὲν 
ταὐτὸν ἰχῶρ᾽ εἰσφορεῖς 15 ἱπρεοηΐοιι!β Δηα ΑἸπιοβὶ οοτίαϊῃ, 

. 1το26. ΤῊ τεδάϊηρ ἵν᾽ ἀρνήσει (Νἀνοῖ.), “ματα γι Ὑ01}1 (ΡῈ 45] 
10) ἄδην, τπουρα ἴ Ὀτγίηρβ οὐἱν (6 ἔοτος οἵ αὐτοῦ, 15. ΡΕΙΠΔΡ5 
ὨΑΓΑΪΥ ΠΘΟΟΒΒΑΓΥ. 

. 1ο28. ΤῈςο Μ85. λαβεῖν 5εειη5 ἴο μΒανε θεξῃ Δ εἰτοσ οὗ {86 σοργίϑί, 
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ΤΟΝ. 

οαπβεὰ Ὀγ λαβών ἴῃ ἴῃς. ποχὶ ᾿ἴπθ. Βαΐ λαβ- ἀπ λαθ- ατὸ οἴει 

οοπίοιηαοά, 
Ἰ. τοϑ5. Τὴ ΜΘ5, ογηῖί τι, νυν] ἢ νγὰ5 δα θα θγ Δ αἰκοἢο] ἃ ἴο οοπι- 

Ρ᾽οῖς της πιοῖτο, ΤῈ Ἰῖπο 5, Ποννονοσ, οὐ ἀοα θυ 1] σϑηπΐηθπθϑββ πὰ 
15. Ὀγδοϊζοιθα ἴῃ πιδὴν οαϊοη 5, 5 ἴῃ [ἢ 6 Ῥτοβθης ἰδχί. 

1. τούφᾳ. ᾧ τε (ΠἸ]ουθα πη) ἴὸυ ἅτε 18. ἃ Το] οσαὈ]ν σοτγίαϊη οοτγθοίίοι, 
οί ἕο {πὸ πιοῖτο (566 {Π6 ΒίΤΟΡΠΘ, 1. ΤΟ50}) πα {16 βθῆβθ, Νιοῖκ 5 

οὗ νυν ἐλπὶς ἐφαίνετ᾽ 15 ΤΠΘΙΈΓΟΙΘ ἸΠΠΘΟΟΒΒΆΤΥ. 

1. τοϑ4. Μυθργανεβ κορευόμεναι 15. ἃ ΘΧΟΘΙ]οπΕ οιποπἀαϊίου οἵ [ἴῃς 
ΜΘ5, τρααϊηρ χορευόμεναι. ἼΠ6 τορι τοη οἵ 1ῃ6 βαπὶθ γοῖρ, ἃ8 

ἃ Ῥατχίϊοῖ ρα] δἀ]αποῖ, αἰζον χορεύουσι (1 ρΡ]164 ἴῃ χορεύει 1, Τοϑο), 
8 πιοβῖ ἱπηρΙ ΟΡ  Ὀ]8 ; ὙΥΠοσθαβ {πὸ δχργοββίοη κοραὶ κορευόμεναι, 
ΘΘΡΘοΐαἹ]γ νυ ἱτἢ κοράν [Ο]]ονγὶπρ', 15 ΒΙΡΉΪγ μιρ αίίο. 

Ἰ. τορ8. ΤῊς ἴοτιη ἀθέμιτᾶς ([τοπὰ ἄθεμις) 15. Ῥγοίδσα ]ς τὸ ἀθεμίτους 
((οάἅ. Ῥα].), Βδβίάθβ θεὶπρ' τϑαυϊγοα Ὀν {Ππ6 πιθίγο, ἴο οουγοϑροπα 
ἢ ἐννύχιος ἴῃ {Π6 Βίτορο, 1. 1ο77. 

1, τορο. ΤΆΘΓΟ 15 ῬΡΟΒΒΙΟΙΥ βοιὴθ σογγιρίϊοη μθτο, 5 ἴπ6 ἰοχὶ γϑδαϊης 
ἄοοβ ποῖ θχδοῖν δεῖ [Π6 στο ΡΠ ἶο Ππὸ 183 ἀξνάᾶων τέ πότᾶμῶν. Βυϊ 
μῸ οοτζαὶϊη σοττθοίΐοη Ππα8. θθθὴ ρτοροβοᾶ, Τ)ῦ, ψεσγα!!, ομ]εοιηρ ἴο 
τὰς βθῆβθ (δῖ 8566 ποίθ) βιιρρβίβ τε Διὸς εἷς, ἀμ Μτ, Βανβοϊὰ ςα- 
διϊζαϊο5 ὧδε [οΓ ὁ, Πανίηρ ῬΧΘνΊΟΌ ΒΥ δἀορίοα Ἡατίαηρ᾽β πορᾶ]οβα 
ἰηβουίίοη οἵ ἀμφ᾽ Ὀείοτο ἀενάων ἴῃ 1. 1οϑ3. 

1, τού. Τῆς ΜΕ, τοδάϊπηρ κλειναί 15. ποῖ ἀθιηοηβίγα ὈΪν σοσταρέ (56 ε 
ποῖ); ποῆοο 1 μανὸ τοιαϊηϑα ἰξ ἴῃ τπς ἰοχί. Ξέναι (ΤΟῦτθο), πη ]16 55 
Βἰ τα ἸαΥν ἘΧρΡΙ αἰπϑά, νου! θῈ θα} }}ν ἱπαρρτορτίαϊο, ἴῃ υνοπιθη, 
85 ΜΝ 6} δἃ5 1Π6 βοσναηΐῖ, θεῖῃρ' παιῖνοβ οὐ Αἴηθηθ, 1 δὴν αἰτογαίϊίοι 

θὲ τηαθ, Μτ, Βαυπε]α᾽5 κεδναί ἰ5 αἴ οὔοθ βαϊα Ὁ] ἴο {Π|6 οοοαβίοι 
ἃηα ΠΟΑΥΪΎ τοβθι Ὁ]65 ἴπ6ὸ ΜΗ͂Θ, κλειναί. ὅποι. σοτγοοιϊοη 5. ἃκ 
δοῦλαι (ΒαάΠαια) ἀπὰ φίλαι (ΕἸ ΠΙ5]6Υ) ἈΓῸ τῆθτο βίορτ-ραρβ, ψ1}- 
ουΐ αὐ! μουν, ἴο ΒΌΡΡΙν τῃ6 5θη868 τϑατϊγθα. 

11. 1184, 1138. ΤῊς τοδάϊηρ οὐ τὰς. Μ55. ἡλίου φλογὸς... μέσας 
βολάς οἶνοβ. ἃ ὑδὺ δι κυνατά, {{ ποῖ ἱτροββίθ]θ, οοπϑιίγποιίοι, 
Μδὴν οοτγθοίϊοηβ μανα Ὀθθὴ βιισροβίθα ἢ {παῖ ἴπ ἴΠ6 ἰοχί, ὈῪ 
Α. ϑοδυνάι, 15 [ἴῃς βἰπηρὶοθῖ πα τηοβὶ βαιἰβϑίαοϊοτυ. ΒΥ πιοσοὶν 
{παπβροβίηρ ἴπ6 ὑνογὰβ φλογός πᾶ βολάς, {Π6 ἰουτηοῦ ἰβ αἴ ὁπος 
Ὀτοῦρθς ἱπίο ἰϊ8 ῬΤΌΡΕΙ Ῥοβίτἰοη ἃ5. ἴπ6 βϑη. αἴζογ ἀκτῖνας, νυ ῃ1}6 
βολάς ἀβϑιπιοβ ἰἴ5 παΐαγα] σοηβίσιοεϊοη νυ ἱτἢ ἡλίου. 

11. 1138, 1180. ΠῚ τΠ656 Ὁνο Ἰἴπθ5. ΒῈ τοϊαϊπθᾶ, ΕἸΤΊβ] ν᾽ 5 οογγθοιίοι 
εὐγωνίαν ἴοΥ εὐγώνιον ἰδ ΠΘΟΘΒΒΔΤΥ ἴ0 ΒΌΡΡΙΥ ἃ βυθβίαηεϊνο τ 
ἔχουσαν, ὙΥ ἰσἢ οἰ μοσννῖδα μα5 πὸ σοηῃβίσαοιίου, ΤῊΪΚ5 ἴαςῖ, 5. νεῖ] 
α5. ἴδ Βιρογἤπουβ γε, τπατκβ [πὸ Ῥαββασο ἃ5. ῬΓΟΌΔΟΙΥ βρυτίοιβ. 
Ηδξιος 1 παγὸ Ὀγαοκειθᾷ {658 Ἰἴπος ἴῃ τη τοχῖ. Αἴ ἴῃ βατὴς τς, 

ἃ5 ΔΟΓΓΑΙ] Οὔβοτγνοβ, ᾿ξ ἰ αἰ ῆοα]ς το ἀσοοιηΐ ἴοτ [15 ἰμβοτίίοη, 
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ΟΚΙΤΙΟΑΣ ΑΡΡΕΔΝΘΙ͂Χ. 

Ἰ, 1ττρ4. Τὴ οοττγθοίίοη χρυσήρει ἴον χρυσήρη (ϑιίορΠ Π5) 15. ΤΟ] ογΆ ὈΪν 
σοτίαίπ, ὙΠ αἀάϊιίοη οἵ δὴ ἐρίτποι το οὐραῖα, ἰἴ56 1} ἀπ αα]οοιίνς, 
ἴ5. αὐνκυγατά, ἀπε νος ἀςϑίογαίς πο τῸν πόλῳ, 

1. 171, ἼΠοτο 5 αὶ ἡασμγια ἴῃ τς ΜΚ, αἱ τῆς Ῥερίπηΐηρ οὐ (85 Ἰίπο, 

ῬτοΡαΡΙΥ ἃ ροπίτίνε αὐΐον ἡδονήν 50] Ὀς. ρ 0] 164 (ρες. ποίο), 
ΟΥ̓ΘἾδα βοῖὴς δάνογ, 510} 5. ῬΆ]ογ᾽ 5 εὐθύς, “πα } Πγηρ παρελθών, 

1, 1188, Τὸ 15 Υ ΠΟ πιοδη5 οοτίαίη {παι (ἰδ Ἰΐπο 5. βρυτίοιβ, [Ιι ἴ5 
ποΐ ἰπάαεοα πϑοθββατυ 0 {Π6 σοπδίγιοιίοη οἱ {π6 βοπίοπος, μὰς τῃς 
πηδπίίΐοη οἱ παιδὶ τῷ πεφηνότι (86: 1, 078) αἵ {πὶ5. ἱαποίιγε ἴδ 
βἰρσηϊ ποαπί, ἀπ Ποτὸ 5. πὸ εἐνίάοπος οἵ ἱηςοτροϊαίίοη, 

1, τού. Ἴπς Μ55, δόμοις 5. ΔρΡρατΟΠΕΪΎ οορίοα ὈΥ οττοῦ Ττοπὶ (ΠῸ 
ποχὶ Ἰΐπο, Τΐ5 ομἠθοιίοι 15 παν αἱγ τοπιονοὰ Ὀγ Ναιοἰο᾿ 5. αἰτογατίοιι 
ἴο δόμους, ἴο Ῥτόδεσνο {πὸ πούπηαὶ οοπβίγιποιίου. υν ἢ εἰσπίπτει, 

ῬαΙεν 5 βυρροβίίοη στέγην μῖνοβ (πὸ στίρης 86η86, θὰ πὸ οἰποη αιίοι 
5. σετίαϊπ. 
1214. Ονΐπρ ἴο ἃ τη θα το οπδίοη οὐ {πὸ ππδαπίηρ οἵ ἔχοντα (866 

. ποί6), νατίουβ. ἃἰτογαίίουβ ἤν Ῥδοη ργοροβεά ; ες, ρ. λαβὼν ἔχοι 
(Ὀἱπάοτῇ, ἁλόντ᾽ ἔχοι (ἸΚ ἸγοΒ ΠΟΙ), δίς, 

1, 1227, 1228. ΤΠς Μϑ55, τεαάίηρ Φοῖβον 5μου]α μὲ τοίαϊπεά : 866 
ποίε, ὙΠπε86 ἔννο 1ἴπ65 ἴογπι ἃ Πείίηρ σοπο] βίοι το {Π| ΤΠ ΟΒΒΟΠΡΟΥ 5 
ΒΡΘΘΟ,, ἀπᾶὰ ἄγ αἰπιοβί Πδοθββασγ 10 δχρίαίη {πὸ τηδαηίηρ οἵ 
1. 1226, 

1, 1222. 1 παν {πουρῃς ἰξ Ῥεβὲ ἴο σεϊαίΐη θοᾶς ἃ8. δὴ δρίιποῖ οἵ 
ἐχίδνας (8ες ποίε). ΤΟ τοε᾽Β τοαδίηρ θοαῖς, νεῖ {Π σταγόσιν, νΥ1}} 
τηθαῃ " αυΐοΚἸγ δοιίηρ.ἢ 

1. 1251. ον τς Μ55. τελάϊηρ Πυθίῳ εἶπεν Πυθίᾳ (α5. ἴπ (6Χ{) οΥ 
Πυθίων τηᾶγ "6 αὐορίοά, 

1. 1252. ϑοα! μοι 5 ἵν᾽ εἶ τύχης 5 1Π6 Βε5ῖ σοτγροίίοη οσ 1ῃ6 Μϑ5, ἵν᾽ 
εὐτύχῃς. Ἐϊοτηαηπ, πο 80. νγ6}}, ῥγοροϑβοβ ἵν᾽ εὐτύχεις, “ὙΥΠποτο 
γοῦ ἡγε6 πο 6 ΠρΡΡγ.᾽ 

1Π. 1266-1281, ΚιτΟΙΠΟΗ͂ αἸίετα {πῸ6 ἀγγαηρειηοηΐ οἵ {Πδβ6 1π65. Ὁν 
Ρυϊκίηρ 11. 1270-1274. αἴτεον 1. 1265, ποχί 1], 1270-1281, (Π6ῃ 
11. .275-1278, ἀπὰ 1α5: 11], 1266--ι268, Ῥεῖ τπς ἱποοπόγοπος οὔ τῃς 
Μϑ5. ογάογ βϑοιηβ ἱπίοπίίοπαὶ. 

1. 1273. Ναυοῖς ἀππδοοθβαγι!γ αἰίοτο δωμάτων ἱπίο δικτύων, Ἴηὸ 
τηθίαρμου 8 βυβηοίαπεγ ἱπάϊοαιεα Όγ περιβαλοῦσα. 

1. 1280. 1 πανς τείαϊπεᾶ (Π6 σοιηπηοι τοαίηρ οἵ (Πΐ5. Ἰίπο, οπαἑ πη ρ 
τε Μϑ8. οὐ. [( πιαγ, ποννένεσ, ὑῈ γείαίπϑά, {{ νγὸ ρας ἃ ποίς οἵ 

ἱπιετγοραιίομ αἰτεν εἰργασμένων. 
1. 1286. ἕκαινες ἰ5 ΕἸ Θαι ἢ ̓5. ῥρσόραθὶς οογγεοιίίοη ἴοσ {Π6 ἀπηηείγίοαϊ 

ἔκτεινας οἵ ἴῃς Μ55. Ναιοκ τοαὰβ κἄτ᾽ ἔκτανες σύ, Ὀυϊ τ΄» ἰ» 
ἃ ἴοο νἱοϊεηΐ αἰτογαϊίοη, ἀπά της ἱπιροτγίδοι 15. αἰτηοβί τοαπίσεά ᾿ν 

{6 56η56. 

-- 
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7ΟΝ. 

. 1288. ἀπουσίαν (Ξε! Ἰοὺ 15. ἃ β' πὴ ρΡ]6 ἀπ ρσόθαθ]α ομηθμδίίοη [Ὸγ 
δ᾽. οὐσίαν, αὐτιὰ τετηονεβ 41] αἰ πο] γ. 86:6 ποίβ. 
.1206- 1200. ΤΠΕ {ταηβροβίζίοη οὗ {πεθ6 ΤΟυ͵ 1ἴπε5, 580 ἃ5 ἴο πα κα 
1Πθτη 1Ο]]ονν 1. 1203, ἰἴ56 ποῖ οὑνἱουιβὶν ἂπ ἱπηρτονοσηθηῖ. ὙΠΕῖα 15 
ῬΕΙΒΔΡ5 ἃ 5]ῖρῃι δἀναηΐαρθ ἰη Ὀτϊηρίηρσ {Ππ6 μέλλειν οἵἉ 1. 1800 ἰηΐο 
Οἴοβεσ σοπποχίοῃ ὙΠ {Πη6 ἔμελλες οὗ 1]. 1295, ἴο ὙΜΪΟΝ ἴΐ τείευϑ : 
θα {Π6 οοπποχίοη οἵ {πΠ6 ὑγΠΟ]6 ραββαρα ἰ5 οἴθασ βποιρῇ δοοοτάϊηνσ 
ἴο ἴῃς. Μ55. οτᾶδσ, δη4 {π8ῖὰ ἰβ πὸ πεεᾶ ἴο σῆδηρα 1ΐ. 

. 1337. ὑπαγκάλισμα (866. ποίε) 15. ἃ [ΟἸεΤΆ ὈΪΥ οατίαϊῃ δππθπάδίοη 
Ῥγ ΕἸπΊ5]6ν ἴον ἐπ6 Μ95. τεααίηρ ὑπ᾽ ἀγκάλαις ἐμαῖς. ὙΠαΐ νγου]ὰ 
ἴηγοῖνε [Π6 αὐκννατά, 1ξ ποῖ ἱπηροβϑί]ο, ἐχρτθβϑίοη ἀγκάλαις χερός, 
 ΔΤΤΩΒ Οὗ τὴν Παπή. 

. 1342. ΕῸΤ ἴῃς ΜΒ55. τόδε, Ἡατίαηρ᾽β βαυρρεβίίοη τάδε τηϊρθὶ 
ῬΟΒΒΙΡΙν ΡῈ δάορίε. “Ἡοῦν οδιηδ γοιῦ ἴο Πῖ46 {Π6868 (τε 1105) ἔτο τὴ 
Τη6, ΕΠ γοῖ τεοοῖνεα ἰΠποπὶ 50 Ἰοπρ ἃσροῦ᾽ Οἵ “ψΒεη γοιῖ 
τεοοῖνεα τη (πα {Π6 πη} 50 Ἰοπρ' ἃΡῸ ̓ 

. 1348. ἘΠῚ 6Σ τῃ6 Μ55, δράσειν οΥ Μαβρταγνεβ δρᾶσαι νου] Ὀε 
ἃ ῬΟΒ51016 τεδάϊηρσ, θα πὸ οπδηρα 15 ΠΘοθββϑασυ. 8566 ποίδβ. 

. 1356. Ναιοὶς περ ]6β5}ν αβϑβίστιθ {Π18 1ἰπ6 ἴο Το ; τηακίηρ {ΠῸ 
Ῥυιῃΐα ϑίτικε ἴῃ τ γνώσει τάδ᾽ αὐτός,---" ἐλαί γουῦ τηιϑβὶ ἀβοϊάς 
ἴοσ γοῦτβε! τ᾽ ΤΟΙ Δοτῇ {ΠῚ Π]κ5 ἃ Πἰπ6 Πδ5 [8]1]6ὴ ουΐ δἰζεσ 1355. 

.Ἰ26ο. ΤΠΕ ΑἸάϊπα εἀϊτίοη Πὰς ἐβούλεθ᾽ οὕνεκ᾽, ῬΥΟ ΑΙ ἴο οουη- 
ΡΙεῖε [μ6 οοπβίγποιϊίου. νυ ὅτου (5Ξε6 ποῖδ). Βαάμαμ τϑαᾶβ ὅτου 
δέ γ᾽ οὔνεκ᾽, Ὀὰϊ {π6 γε 15 διιρεγῆποιβ. Ῥεσπαρβ ΜΟ]]οποτῇ την 
Ὀς τίρμι ἴῃ ουηἠἰηρ λέγειν, 5 ἃ ρ1οβ8 ἴο βχρ᾽ αἱπ ἔχω ἴῃ {Π6 56ῆ86 
οὗ “ ἀπάεγβίαηα. 

. 1286. σέσωκε 15 Τ)οΡ το ο᾽5 οοτγθοίίοη ἴοσ ἴῃς Μ58. ἔσωσε. ῬαΑ]εγ 5 
Βρραβίίοη ὡς ἔσωσε 15. ΘΠ 8}}γ σοοά, ἀηα ἰηνοῖνεβ 1655 αἰζοσγαίϊοη. 

. 1288, ὑπερβαίην ἴοτ ὑπερβαίη σοτηε5. πεατεβϑὲ ἴο π6 Μ58. τραάϊηρ. 
Δ αἰκεῆεϊὰ απὰ Τλϊπαοζί τεαὰ ὑπερβαίη τις ἄν. 

806. Εὸτ ἴῃς Μ55. τεδάϊηρ σιγᾶν σὺ πολλὰ καὶ πάροιθεν οἷσθά μοι 
(νοι  οτγα]] ἀδίεπ 45) Ναιοὶς τραβ σίγα σύ, πολλὴ ... ἦσθά 
μοι, ἷ. 6. “γοῦι μαννα θβεὴ ἴο0 πιο ἢ ΤῸΓ τη6.᾽ Βαϊ Ῥα]δγ᾽β ειπθπᾶδ- 
τίοη, ρίνεη ἴῃ ἴπ6 ἰοχῖ, 15 ποτα ϑβαίζἰβίδοίου᾽υ. ΕΘ βϑᾷρροβββ 
πολ(εμ)ία ἴο αν Βεδη οοτγτεοίβα ἴο πολλά δἴτεσ [86 -εμ- Παᾶ ἀτορρεά 
ουξ, ἀηᾶ 1Π6 σύ ἴο παν θεδθὴ δἀᾶβαᾶ ἰο οοιωρ]εῖα {πΠ6 νεῖθεὲ. Οἱ 
ἃ Πα ἡ ψετα οἴζδθη οοηίαβϑα, ἃ5 οἷσθα ἴον (ἐνγῆσθα ἴῃ 1. 1351. 

. 1400. ΤῊΪ5 Ἰἴηθ 15. οἰδαυὶν βρυτλίοιβ 11 γᾶς ἰη Ῥαπ᾿5 σαν (]. 928) 
1ἴῃαϊ τῃ6 Ομ] νναὰβ Ἔεχροβεᾶ, θὰξ τπ6 οἷα μος τηθηιοηθᾶ 5 ἴΠ6 
ςᾶνα οἵ Αρίδιυτγοβ, ννΒΐο ἢ τναὰ5 βοῖη ἀἰδίδῃοθ αὐναὺ (]. 492 ἢ.). ΑἾ50 
της δοοοιηί ἀἰβαρτεθβ 1} {παῖ σίνεη ἴῃ {π6 ῥρσγόϊοραο (1. 17). 

. 1404. Ηεπηδῃη δηᾶ Τἰπάοτί τοδὰ οὖν ἔοτ οὐ, τϊϑυηαἀοτβίαπαϊηρ τ[ΠῸ 
56η56. 866 ῃοΐθ. 
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ΓΟΚΙΤΙΓΑ͂Σ, ΑΡΡΕΝΔΡΙ͂Χ. 

Ἰ. τ4τό. Τῆς Μϑ55. ρίνε ἡ τόλμα γε, Βυΐ [ῃς α ἰ5 5ῃοτί, ΕἸ1Πετ 

Ηδτμηδηπβ ἥ γε τόλμα (45 ἴῃ (εχ) οὐ Πἰπάοτε᾽ 5 ἡ τόλμη γε 11] 
ἄο. Τόλμη ἰ5 ἃ νατίαπξ ἔοτιη οἵ τόλμα, 1{κε6 δίψα ἀπά δίψη, ὅτ. 

Ἰ. 1424. Τῆς. Μϑ5. τϑδάϊηρ θέσφαθ᾽ ταῦβὶ ΡῈ σοιτιρί, ἴῃ ϑρὶϊε οἵ 
Ἡδττηδηπη᾽ 5 αἰζετηρί ἴο ταπάθσ ἰΐ (ϑε6 ποῖθ). ϑοπηα νγογὰ 15 ᾿γαπίθα 
ἴο τεῖῖθνε ἴῃ Ῥάσγα Ῥγοβαὶς βἰαϊειηθῃΐ ἰπ ὡς εὑρίσκομεν, Βεπος 
ΜΒστανεβ σογγεοίίοη δεσμά θ᾽ νν}}} ποῖ δῆϑνγεσ [6 ΡΌΓΡΟΞΕ. 
[  ευγα]} σασρεβίβ τόδ᾽ (οὐ τάδ᾽) ἔφθασας σὺ φάσμαθ᾽, ὅτο., ἱ. ε. “γοι 
ἀεβογ θα ἴξ Ὀεΐοτο 1ξ νγὰβ 5ϑῆονγη ;᾿ θὰϊ φάσματα 15 Βατγάϊγ {πὸ τὶσῃϊ 
ἴδγπη μετα, ἀπά ἰῃ6 σύ 15 ποὶ νγαηϊθαᾷ ἔοσ. ετηρῃαβὶβ. ὙΠΕΓ ἰ5 ΠῸ 
ΤΕΆΞΟῚ ἴο βιιβρθοῖ ἴῃ6 υγοτά ὕφασμα. 

1. 1427. Τα οοτγιρίίοη ἴ5, 1 τηΐηὶς, οοηβηφᾶ τὸ {μ6 ννοτ5 παγχρύσῳ 
γένυι, ῬεΙμαρβ ἴο ἴῃε Ἰαϑὶ νγοτά οὔἱυ. ὙΠΕΙΘ βθαπὴβ ἴο Ὀ6. ΠῸ 
Οδ]εοξίοπ ἰο ἀρχαῖόν τι (566 ποῖβθ), Ῥαὶ γένυι 15 ΟΡ] ΘοιΙοΠμ Ὁ ]6. οα 

δοσουῦπέ οὗ ἴῃ ἀπυβααὶ σοηίγαοϊίοη ἀπα 50 ἔογ (ῃ6 βθῆβθ. [ἴΐ ννὰβ 
ποΐῖ {Π6 “7αννϑ᾽ ον, θὰ τῃ6 γῇ ο]6 βεγρεηΐ {παΐ νγαβ “οἱ ροϊὰ 
(1, 25). [τ 1 βεμαρβ Βαγά]ν βαΐβ, ἴῃ ἀδίαα!ς οὐ δπιμογίίν, ἴο 
αἄορι Ῥαϊθυ 5 ἰοτηρίίηρ βιρροβιίοπ πάγχρυσον γάνος, ἴῃ Βαρροτί οἵ 
βίο ΒΕ οἰϊεθ Αθβοῖ. ἄραι. 562, γἤοτς ἀρχαῖον γάνος 15 πι884 οὗἁ 
Ῥτῖρηὶ ἀγπιοιγ. Ῥοιβοη 5 διηθηδαϊΐοη δράκοντε μαρμαίροντε ἰ5 
ΒΙΠΊΡῚΥ ἃ το- τ πηρ οὗ τῆς Μ55. τεαάΐηρ, ἀπᾶ 1εᾶνθβ (Π6 τα} 
ἀοα ει} ννοσὰ ππα]ζογθᾶ. 

Ῥαὶον (οη ]. 1430) οΟὔβεσνοα {παΐ (ἢ6 πυιηθεσ οἵ σογγιρίϊοη5 
ὙΠ] Ὠΐη ἃ ἴον 11π65 5ῃονγβ {Ππαΐ {115 ρατὶ οὗ 1ῃ6 ῥΙαν παᾶ θθθὴ νεῖν 
ΑτΟΙΘσϑὶν οὐ ΠΘΡΊῚΡΙΥ υυυτίθη ἴῃ τπ 6 οτὶρίπαὶ Μ9. 

1. 1428. ΤῊΣ τεδάϊηρ 15 ἀσαίη ἀποουίαϊη. ὙΠαΐ σίνθη ἱπ ἴῃς τεχῖ, 
τπουρ σαραθὶς οἵ ἐγαῃβιαἰίοη, 15. ποῖ αυϊία βαϊἰβέαοίοτγυ. Ῥυΐ 
ποίεμον ἔπε ΑἸαΐπε ἤ, ἴου ἥ, ποῦ Τορτοςβ ἢ τέκν᾽ ἐντρέφειν ; λέγε, 
δἀορίεά ὈῪ Νιοκ, ἱπιργονοβ ἴῃ 6 56η58. 

Ἰ. 1434. ᾿Αθάνα 15 Μαι(ῃϊαε᾽5 οογγεοίίοη ἴογ ᾿Αθάνας. Νδιοῖ, [0]]1ονν- 
ἴῃ Ξέερβεμβ, τεαὰς ᾿Αθάνας σκόπελος ἐξηνέγκατο, ἴο ᾿ταβετνθ οοη- 
Τοτταϊίν τ (Πς τεοεϊνεα Ἰοροπά. Βαῖΐ 566 ποΐϑ. 

1. 1489. ῬΑΙον τοαᾶς δὲ σᾶς ἴον 16 Μϑ5. δ᾽ ἐμᾶς, ΠΙΟΒ σαπποῖ ΡῈ 
τὶρβε, 45 ἴξ νγὰβ Οτουβα᾿β οὐγῃ Παπάϊννουϊκ (1. 1425). ΕἸΤΒΟΓ τὨϊ5, 
Οἵ Βαγποϑθ᾽ δ᾽ ἐμοῦ, “ οἵἉ πη ΤΠ Υ τοί ΠοΥ,᾿ πᾶν ΡῈ δἀορίεα, ᾿Ανῆψα ἰ5 
ἃ οογτθοίίοη οἵ ἴῃ ΜΘ5, τεαάίπρ ἐνῆψα. 

1. 1408. ῬΑ]δν τγϑβΐογοβ ἴῃς ἀοομπηΐαο τηθίτο ὈῪ οτηϊτἶπρ [ῃ 6. βαρετ- 
ἤποι ἐν Ῥείοτε φόβῳ ἀπὰ ἱπβογιϊηρ τάν. 

Ἰ. τρο4. ϑοα]ροιβ επποπααίίοη δείλαια ΘΟΠΊ65 Πρὰτ (6 Μ55, δείλια, 
Ῥαΐ δεινὰ δέ (Βατη65) 5 Ὀεζίθγ, αηϑυνοτίηρ ἴο δεινὰ μέν Ῥγεοράϊηρ, 

1. 1518. ΡῬΙουβοη᾿β οουγθοίίοη αὖ ἴοι εὖ 15 ῬτΟΡ 40], ἴο ἀνοϊ ἱδυτο ον 
ὙΙἢ καλῶς, [ΠΟοΌΡ Ηδτπιδῃη τοίαϊηβ ἴῃς εὖ. 

1. 1562. Ναμοκ τεϊαίης ἴῃς Μ98. τϑαάίηρ νομίζῃς (ΠΙ ποτ κομίζῃς) 
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ΤΟΝ. 

Ραΐ [ἢ βεῆβε ἴ5 ποῖ ορνίοιβ. [Γιβηςηρ᾽5 σογγθοίΐοη κομίζῃ σ᾽ ἰ5 
Το] ΘΥΆὈΙῪ σοτίαϊπ. εσγα]! τοαβ νομίζῃ σ᾽, “ βῖνε γοῖι ἃ τεοορηϊβθα 
ῬΙαςα ἱπ {Π6 τη], ἰπβίαποϊησ [Π6 Ῥἤταβθ νομιζόμενοι υἱεῖς, “ 5Β0η5 
ὃν δἀἄοροη. Βαΐ {Π6 Ἰείίεγβ Κα δῃᾷ Ν τὲ τϑβα!]ν σοηίοιπαεί, 

1. τόοξ. ἴῃς ἰ5 ΝΥ αἰκεῆεϊα᾽β γεσῦὺ ρτόθαθ]Ὲ οοπ͵θοίασε ἴοσ ἴῃς ΜΘ5. 
εἴης. Μτ. Μδοπαρῃίεη (Οἠἰαϑοίεαί Αι ϑυΐθτυ, νο]. 11. Ὁ. 42) βυρροβῖς 
εἴδῃς, νν] ἢ 15 α͵5ο ροοᾶ ; Ῥαξ ἴπ ἐπαΐ οαξε δ᾽ αὖ τητιϑί ΡῈ τεδά ἴοτ 
τ᾽ αὖ, ἴο Ῥτεβεγσνα {π6 οοηίταβί ἢ δόκησιν. 

11. τύοφᾳ, 1Ιόορ. Τῆδ τηδαηΐπηρ 15 οἷθασ, δηᾶα ποτα ἴ5 ἱμεγείοσα πὸ 
Οσοαβίοη ἴοσ Νιοῖκ᾽β αἰζθγαίίομ, οσ νυ ῃΐο ἢ 566 ἑοοίποία ἴο ἰοχί. 

1. τότ4. ποτε ἴου ποὺ ἴ5 1,. Τηδοτί᾽ 5 εὐηθηάδίΐομθ. ῬδῖδθῪ (ΠῸΠυ 
Οτοιϊ 5) βιιρρεβίβ ἀεί γέ που, ΜΒΪΟΠ 15. 4150 Ῥ]δτβί 6. 

1. τ61γ. ΤΕε Μ585. ρῖνε {μ15 1} ο]6 11π6 δπα {Π6 Ἰαίίεσ ΠΑ] οἵ 1. τότ 
ἴο Οτειβα. Ηδιτηδμη τοβίογθα (ῃς ρα ἴο Ιοη. Τῇε ᾿αβί αζίοτ- 
δῃοε (ἄξιον τὸ κτῆμά μοι) αἱ 81] ἀνθηΐβ. ψουἹᾶ θῈ ἱπαρργορτγίαίβ ἴο 
Οτειβα. 
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ΕΌΡΧ ΤΟ ἐν ΔΑ ΜΡ 

---«-ε«--. 
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“Ζ2)εη:5 ἐκ ηιαζλίηα, 1553, Χὶϊ, 
Το γϑιβ ἀπᾶ ΑΡΟΪ]ο, αἱ 1)}]ρ , 

550, Χχίν. 
- τἰΠ]65 οἵ, 216, 1074. 
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“ΤΟοο μίας τηρίτγο, 6γ6, ὅτο,, γύ 3, 
1441, 

Τλοτίαη πηϊργαιίοη, 1500, 
Τ)οτίο ἐουτὴβ5 ἴῃ ἱταρεᾶν, 2ύο. 
Τγονο8, βαογθα αἵ Τ)6] ΡΠ, 1107. 

ἘΔρΊς οἵ Ζειιβ, 158, 
Ἐὰρ]65 αἱ Τ)εΙρΡΐ, 223. 
ἘΑυΓΠ ᾿ογάοϊο αὐ ΤοΙρΐ, 1220, 

ΧΧΙΨΥ, 

ἸυαἸτοη5 οἵ τῆς 7021, χχνΐ, χχνῖϊ, 
ΕἸΘμθηἴα] ῬΟυγΟΤβΒ, ὙγΟΥΒἷρ οἵ, 

1ογ8. 
Του πίδη δβιϊναὶ, Το75, ὅζς, 
᾿ὑρίο ἰοτπὴβ ἴῃ ἱσαρθάγ, 148, 
Τυγθοβίμοιτη, ἴΠς, χχὶ, 
ἘτθοΒίΠοι, Ἰοροηα οἵ, το, ΧΧ, 
-- ἀδαρἢογβ οὗ, 277. 
ἘΠ ΟΠ Πποηΐπι5, Ὀἱτῖῃ οἵ, Ζύρ, τοοο, 

χχὶ, 
Τὸ γπλο]ορίοβ, Τα πο Ὁ], 661. 
Ἰροςα, Ἰοροπάατυ ἰκἰπρδ οἵ, 50. 
Βα ρΙ 65, Πἷ5. αἰεί θ ἰουνατα5 

το] ρίοηι, 437, χὶ - αν, 
"τ Β΄5 αἰ[επιρί5 αἕ οἰγιηοϊορυ, ύθι, 
--- 5 {τοδί πηθηΐ οὔ ρορυ αν ροπα», 

Χν. 

-τ- [ὉΠ οἵ νευραὶ] στερεβεομβ, 7γύ. 

ἘἸϑ  Ποαίίοη οὐ [Π6 ογδαοῖθ, 1527. 
Ἐοβεῖναὶ αὐζεν Βἰ γι οὐ Ομ 4, ὅκα. 
-- αἵ ΕἸθυβίβ, 1ο75. 
ΕἙυΐαγο, Ατες, οἵ νοῦ π᾿ «ἰζω, 

τρύγ. 
-- πιϊά]θ, ἴῃ Ῥαββῖνθ 86η86, 507, 

όοᾳ, τι. 
-ος Ρογίθος (ραυ]ο-ροϑὲ [αϊ.}, ἴοτος 

οἵ, 594. 

ὅπθα, Ῥυίμηϊἶνο οταοῖς οἵ, αἵ 
Τ)εΙρΡἢΐ, 1220, χχὶν. 

Οεηϊτίνο, Ἰοοαὶ, 18. 
--- ἀρβο]αίθ, 1232. 
--- Ροϑβεββίνθ, 9. 
-- οἵ τοβρεϑοῖ, 740, 764, φύο, 986, 

1376. 
- Ραπίτνο, 1Ο27. 
-- αἴτογ ὑπό, 1238, 



ΤΝΕΧ, 

(ὑδηἰεἶνο, αἰτοῦ ὑπερβάλλειν, 1321, 
“- ἀοἤηϊίνο, 1614. 
Οὐἰπηί, θαι] οἱ, οδ7. 
ΟἸγσοοπίς πιοίγο, 112, 452, 1048, 

1220. 
Οὐ ροπ, 5]αἰπ Ὁν Διπόπα, 001. 
Οογχοπμ, βου!ρίυγο. αὐ Π)ο]ρ], 

224. 
Οτοοῖς Ραπαάμοί, 1170, δίς, 

ΤΠ δοπίο, ἱπνοσπιίοη οἵ, 1048, 
ΤΠ ο5. ἀπὰ Δ ΡΟΙ]Ο, αἰ βειηρυ οά, 

1440. 
“ηεναίασίνε, ὅΟ5, 02, 1402, 
Ἡοτούοιιβ, ὁπ. {π᾿ Το] ᾽ς ἰτοα- 

Β1ΠῸ8, 54. 
“πὶ στ Ἰαϊκο ἴῃ Τλοῖο, 167, 
- -α πτοίίο οἱ Αμίαυγο, 402, 
π᾿ σα σέρὴν οἵ Διμοηα, οού, 
“τς «-- Ἰοπίδηβ πη Τλογίμηβ, 1.582, 

1500. 
“ηεγεῤλογία, χχὶ, 
Ἡοοα, 7 εορομία, οδ0, τοϑι, 
ΤΠουπογ, τοίογοποῦι το, 2, 80, 148, 

200, 204, 337, Ο11, 852, 801, 
οού, τού4, 1170. 
πεν τ πυρο, τε, 

5ἰαίη Ὀν ΠΠΟγΆΟΪ 5,101, ὅζο, 
τὰς ὑφτρηῇ ἱπδίππος οἵ, ἀπ 

δος σὀχρτγονοίηρ ἱπιεηιίοη, 

-- οἱ μινριο δοῖ, 1286, 1200, 
1320, 

Τα ηϊἶνο, οχρί απαίονγ, 828, 888, 
1504. 

“α΄ ἴῃ σοιητηπη, ΤΟ], 
Του, οπανποίον οἱ, χί, 
- ΑΙΟΩ͂ν οἵ, χν, 
7οη, αἴνο οὐ εἰοίμπι οὐ, χίχ, 
“τ΄ ΡΙοι οἵ, νἱ -ἶχ, 
“αὶ ῬτόΡαθ]ς ἄαις οἵ, ν, 
“α΄ ῬΡτοϊορας οἵ, ν, νὶ, 
ταν ῬΡΟΠ σα] απ τοὶ ρίουβ πηοιίνοβ 

οἵ, χἰ ἐἰ «αν !, 
καὶ βουϊοον οἵ, ψποπος ἀοτίνοί, 

χχ-χχίϊ, 
--- Μ59, απὸ οὐϊείοην οἱ, χχνὶ, χχυ, 

Τοπίπη σο]οηΐθθ, 74, 1584. 
“ν τηΐρται πα, 1582, 

«τ θεν, 1570. 
Τοηΐο ἰοστα,'π Διο σθοῖς, 1550. 

Τοροηθ, {γοαιτηθηῖ οἱἁ, ὈΥ 1 υτὶ- 
Ρί(65, χν, 

} ες οΥ νηϑίοσίς, 8, 
Τιοηρ ΟἸΗ5, 1Π|6, ΤΙ, 
Τ,οχίαβ, πα οὐ Δ ΡΟΙΪο, 30, 

Μαία, τοῖθοῦ οἱ Τ͵ ουτηδΒ, 2, 
Μειοεοί (μέτοικοι) αἴ ΔΊΠοηΒ, 550, 

ὅις,, κνὶ!, 
Μίπηαβ, ὁπ 6 Οὐ {πὸ ρίαηίη, 216. 
“ Μοιηθηίανγ ἡ ποΙΐρί, 208, 661, 

1014, 
Μομποῦν οἱ ὕτοιβα, 80, ὅζο, 
--- ἴου, 82, ἄζο, 
Μγι οἵ Αταρία, 80, 1178, 

Ναναὶ τποίαρμοτβ, 200, 505, 025, 
1604. 

Νοτγοίάεβ, (πὸ, ΤΟ 1, 
Νδυίοῦ πα]., ροπογα] ἷηρ ΙΌγος οἱ, 

983, 
παπ ΡΙ τα], αἀνογθία!, 1154. 1108, 
Νιρπείπρηϊοα αὐ ΔΊΒ θη, 1480, 
Διονεέμαίίνι: γεμαάόης, 927, 

ΟἸΐνε τε, κποσοᾶ, οὐ. ΛΟΌΡΟΙ ΙΝ, 

1434. 
Οὐδη. ἔτοσὶ ἤαπιδ ἴῃ 5που ἤοοΒ, 

708. 
Οριαιῖνο, αὐτοῦ ἰβίουίο Ῥγθδεπί, 

8 707. 
τον [ῸΓ ἱπιρογαιίνο, 1404, 
Οταοῖο αἱ ΤἸ)οΤρλ, 94,410, χχὶν, 

Ῥασάαρορι, ἰθς. Οὐτοοῖς. {ατη 65, 

7258. 
7 αγοίπμς, οἵ (τς ΟΠ οσαβ, 184, ὅζο, 
Ῥαγ οἰρὶο, ματος τ 272, 967. 
τας αἰ πρΌϊαν νυ ἰ{ ῬΙΌΤΑΙ γογ}, 540, 

Σ281, 
Ῥουρ ταδί. ν΄ τιθέναι (φόνον, 

ἄζο,), 1228. 

οὅ 
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ῬΕΥΞΟΠΔ] ἃ πα ᾿ἸΠ ΡΘΓΒΟΠΔ] σοΟηβίσιο - 
τἴοηβ ἱπίεγοπδηρεά, 472. 

Ῥμαβαάτγίδαββ, [Π6, 86, 714, χχὶϊ. 
ῬΏΪ]Ερτα, ρΡοβί[οη οἵ, ο87. 
ῬΒοεΡαβ, [Π6 σοά οὗ ρ]δάπεβ5, 245. 
ΡΙ]εΐοποθ, τηοῖμοσ οὗ Μαΐαᾳ, 3. 
ῬΙΘοπαβπὴ νὰ σοηϊτῖνε οα56, 138, 

1234. 
Ῥ]ΌΓΑΙ [ῸΓ 5 ΠρΊΪΔΓ, 102, 217, 648, 

700, 751. 
-- σεῃθγα ϑηρ ἴοιοε οὗ, 233, 648, 

55: 
ἜΊΕΙΕΝ ἴο ὁπ6 Ῥϑίβοη, 1561. 
Ῥο]ἶο4] ρατίῖθβ αἱ Αἴμθηβ, 580, 

ὅζε., χΥ]]]. 
Ῥοβεϊδοη δπᾷ Αἴβεμπα, χχὶ. 
Ῥταβεηί, σοπηίίπιοιβ, 5355», 1458, 

τρύο. 
-- ἀεποίίηρ ἱπίαπίϊομ. 231. 
-- ρυδρῃῖς, 1496, 1580. 
- οἔ αἰἰετηρίβα δοίίοη, 118,1221, 

1224. 1308. 
Ῥγοϊεεῖς, 98. 

.Ῥτοίορτια, ἴΠ6, 1, ν΄, νἱ]. 
“Ῥγιβίδη Ἰἰρῃἰπίηρβ, 285. 

Κεϊδεῖνε αἰίγαοίϊοη, τ61ο. 
ἘἈΠίσπτη, ῬΤΟΠΙΟΠίοΟΥΥ οἵ, 1592, Υ. 
Ἐϊνοῖβ, Ξυ τ ]104] τα ργεβθπίδι οῃ 

οὗ, 1261. 

δελόρεα δίμακαγίσηι, ττ46. 
«ϑ)ρηιαζίογις, 386. 
51αγεβ, ἀβαϊοαϊίοη οὗ, ἴῃ [6 Π10]68, 

310. 
- [βε]πρ οἵ ΕπτρΙ 465 δροιΐ, 854, 

ὅζτο. 
ΒΡοπάβα ἴῃ ΠῚ τοοί, 1. 
ϑιθριηοίμοιβ, γα! το ηδὶ σΠασγαοῖοι 

οὗ, ΙΟ28, 1270, 1320. 
«δ“ζελονγιγέλέα (στιχομυθία), 264. 

οὔ 

Θυϊοϊάθ, Οτδαῖκ ορίπΐοη. δρουΐ, 
τού. ᾿ 

ϑνγαη5, 5δοτεά ἴο ΑΡο]]ο, 164, τόγ. 
δηἼδοοῖΣ, 21, 268, 285. 1132, 

1420. 

Τ οτίατυ ᾽ Ρτοαϊοαίε, 128. 
ΤἬδοΟΙοΡΥ οἵ Ευτίριᾶθβ, 437, ὅζα., 

χῖν. 
ὙΒπογαᾶϊἄθβ, οα [ῃ6 βαυὶν Πἰβίοτυ 

οὗ Ατεῖςα, 20. 
- --- Τοηΐδῃ πηϊρταίϊοηβ, 1582, 
-- --- πανᾷὶ] νἱοΐοσυ οἵ ῬΒοσμπηΐοη, 

1592. 
ΤΉγτβιβ, οἵ Το οηγϑιβ, 218. 
ΤΊΤΊ616855 δοσγὶβί, 1349, 1576. 
Τταρϑάᾶγ, εββθηία]β οἵ, χῖχ, 
Ὑταρὶο ὁ ᾿σοηυ,᾿ 100, 136, 153, 206, 

357» 411, 550, 670, 1277; 1307. 
ΓΎΡτδοὴ ἴῃ ΠῚ ἐοοί, τύ, 1540. 
--- ἴῃ βεοοπᾷ ἴοοΐ, 999. 
Ὑτιτοπΐδη Ἰακο, 871. 
Ὑτοομαΐο τηδίγε, εῇδος οἵ, 510. 
Ὑτοομαΐοθ, ἴῃ οοποϊτϑίοη οἵ ῥἷαν, 

1622. 
ὙτοΡΒοηΐτ5, ογδο]α οἵ, 20ο. 

Ἰγορα εαϑα, Τατιοῖϊομ οἵ [Π6, 1011. 
ψεηρθᾶησα ΠΡΟ Ἐπϑιηΐθϑ, ἀπίν οὗ, 

1046, 1334. 
ψεγθΑ] δα). ἴῃ -τος, τιϑεα {γαηβὶ- 

{ἰνεϊγ, 7οο. 
-- τερετοηβ, 776, 782, 790. 
ΨΙοίοτυ, βοάάεβ8 οἵ, 457. 
ψιγίαθ, νοϊ μίατυ ἀπ ἱμγοϊ ππέδσυ, 

642. ᾿ 

Χυῖμι5, Ἰεροηϑ οἵ, 63, 1592. 
-- ἰβ τοϊαίίοῃ ἴο Ιοη, χνυΐ, χυῖ. 

Ζειρνια, 6ο5, 666, 66᾽, τού. 

ὺν ὧν-΄- 



σαΚΕΕΚ ΙΝΡΌΕΧ. 

---«ς---- 

ἀθύρειν, ταδαπὶπρ' οὗ, 53. 
-αι ἴῃ {Πϊτά Ρεσβοη, εἰ ϊἰδίοη οὗ, τού. 
αἰδώς, αἰδεῖσθαι, 170, 337. 
αἰόλος, τηεαηΐηρ οὗ, 409. 
αἰσχύνομαι (σέ, δις.), 934- 
ἀκήρατος, τηεδηΐηρ οὗ, 1.436. 
ἀλητεία, τηεαπίηρ οὗ, 5γ6, 1οϑ0. 
ἀλλά, τεξυτηρίίνε, 26. 
--- ΞΡεοῖδὶ οτος οἵ, 426, 978. 
ἄλλος, Ξρεοΐαὶ τιδὲ οὗ, τόι. 
ΠΟ ἀμαθής, τιξαπίηρ οἵ, 374; 

οιό. 
ἀμελεῖν, δο.. ὙΠ ἀσουβαῖίνε, 429. 
ἀμφήρης, ταβαπίηρ οὗ, 1128; διχήρης, 

1τρό. τ 
ἀμ τηεδηΐηρ οἵ, 213, 717. 
ἄν, οτηϊιιεᾶ αἴϊεν ὅστις, τυ ἱἢ 50Ὁ- 

)πποῖίνε, 856. 
-- τερεικίοη οἵ, 529. 
ἀνὰ χρόνον, τηδαπίηρ οἵἁ, 820. 
ἀναθήματα, ἴῃ ἰεταρ]65, Τοῦ. 
ἀναμετρεῖσθαι, 56 Π565 οὗἁ, 250. 
ἀναρίθμητος, ταδαπΐηρ οἵ, 827. 
ἀναφέρειν, ἴοτος οὗ, 827. 
ἀνελθεῖν, 5ρεοῖα] βθῆβδ οἵ, 933. 

λιος, τηθαηΐηρ οὗ, 1550, 
ἀντίπηξ, ταξαπίηρσ οὗ, 10. 
ἀντλεῖν ἀπα 15 σοτηροιηάᾶβ, 20Ο. 
ἀπαιολᾶν (γε1Ὀ), Εἴ γΙΠοΟ]ΟΡῪ οὗ, 540. 
ἀπεμπολᾶν, τηδαπίηρ οὗ, 1371. 
ἀπορραντήρια, τὲ οὗ, π΄ [6Π]Ρ]6 

ΜΟΥΞΠΪΡ, 435. 
ἄρδην, Ξρεοἶαὶ 5εηξε οἵ, 1274. 
ἄροτος, 5ρεοἶδ] βθεῆ86 οἵ, 1005. 
ἀσείρωτος, ταεαῃΐηρ ἀπὰ Εἰ Π]Ο]ΟΡῪ 

οὗ, ΤΙρ0. 
αὐδή απὰ ὀμφή, ἀἰΞιἱπρτυςῃοά, 9ο8. 
αὔλιος, ταδαπίηρ' οὗ, 500. 
ἄφετος, οἵ Ξαοτεά δηϊπΊα]5, 822. 
ἀφορμή, σοτητηογοῖαὶ 5θηβα οὗ, 474. 

βάλλειν χάριν, τηδαπίηρ οὗ, 751. 
βίος, βίοτος, Ξρεοΐαὶ βεπβε οἵ, 326. 
βλάβη, ταεαπίηρ οὗ, 520. 
βλάπτειν, τηξαηΐηρ ἀηᾶ ἀογίναιϊοη 

ΡΣ ΜᾺ 
βούθυτος (ἡμέρα, δις.), 664. 

γάρ, ἐΧρΡΙαπαΐοτυ, 21. 
--- ταϑιτηρίνο, 3178. 
γενέτης -- υἱός, οτό. 
γλυκύς ἀπ ἡδύς, ἀπ [ηρτι θη, 

732. 
γύαλα, τηεαπίησ' οὗ, γύ, 220. 

δέ, ἴπ αοαρεῖς, ότι. 
δεῦρο, οἵ {π|6 (δεῦρ᾽ ἀεί), 56. 
δή, τηδτκίηρ ἃ Ροϊπξ οὗ {ἰπ|6, 1181. 
δή, δῆθεν, ἴῃ ΑἸ] εσαϊίοπβ, 654, 6ρ56. 
διά, ἴῃ οοτηροβί(ίοη, 1566. 
διαθέσθαι, Θρεοῖα] Ξ6πβε οἵ, 866, 
δίδυμα πρόσωπα, ἀϊβρυϊεά τηραπίηρ 

οὗ, 188. 
δίκαιος, δις., ῬΕΙΒΟΠΆΙ οοηδέγιοιοη 

οἔὗὅ, 1574. 
διχήρης, ὅζο., 1156. 
διώκειν, 56Π58 Οἵ, 2ΟΆ. 
δοῦναι, ἱηϊταηδιεῖνε (χρόνῳ, ὅτο.), 

75: 
ἣν ἀλοῖαι παθεῖν, ἃ Ῥτονεῖρ, 1247. 
δραστήριος, ταοαῃΐηρ οὗ, Ο85, 1185. 
δρόσος -- “ναῖετ,᾽ δὰ 117) 1104. 
δύ᾽ ὄντε, ςοΟἸ]οατία] ΡΏταβθ, 518. 

ε, ἰπ τὰ Ρείβοῃ, σταεὶνγ οἰ θᾶ, 
354- 

ἔα, ἐΧοϊατηδΐογυ, 241. 
ἐγεινάμην, Ἡ οτηοτῖς δοτῖβί, 4. 
εἰ ψ τ ᾿πάϊςαινε -- ὅτι, 44, 1302. 
- ἢ Ραβὲ ἱπά, π᾿ Βυροιμοίίοαὶ 

οἴδιιβθ, 354. 
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εἴκειν ὁδοῦ, 637. 
εἰλικτός, τηβαηΐπρ οἷ, 40. 
εἶναι ἐν, τηδαπίηρ οὗ, 638. 
Εἰνοδία, ἃ {116 οἵ Ατίεγηΐβ, το48. 
εἰρωνεία, ἴῃ ἱταρεᾶγ, 1ορ, 1806, 

158, 306, 357, 411, 559; 670, 
1277. 1307. 

εἰς μέσον, ταεδῃΐηρ οἵ, 1558. 
εἰσπίπτειν, 5ρεοῖα! βθεῆβε οὗ, 5091, 

τοϑ8. 
ἐκ, ἴοτοθ οἵ, ἴῃ σοτηροβι(ίοη, 740. 

ἐκβάλλειν, ταδαηΐηρ οὗ, 929. 
ἐκδίδαγμα, ταδαπίηρ οὗ, 1410. 
ἐκκυνηγετεῖν, τηδαηϊηρ Οὗ, 1422. 
ἐκμαθεῖν, ταδαπίηρ οὗ, 77. 
ἐκπλήσαι, Ξρεοἶα] βθῆβε οἵ, 1οϑ. 
ἐκπονεῖν, ΑἸ ΘΓα πὶ σθηβοβ οὗ, 378; 

740, 1355. 
ἐκτελής, τηβαηΐηρ οὗ, 780. 
ἐλαύνεσθαι (κακοῖς, ὅτς..), τότο. 
Ἑλλάς -- Ἑλληνίς, 1367. 
ἐνστρέφειν, ἱπίγαμηϑίϊνε (1), 30ο. 
ἐξαναιρεῖν (παῖδα), 260. 
ἐξορίζειν, 504, 1459 (ημζων, 46). 
ἔπειτα, 5ΡΘΟΪ4] 5θηβ6 οἵ, 1286. 
ἕπεσθαι, τηδαπίηρϑ οἵ, 741, τότ. 
ἐπί, ἀεποιίηρ ἃ σοησίίοη, 228. 
- (ῃ ἐπιφύλιος, ὅζο.}), ἴοτος. οἵ, 

1577- 
ἐπιστρέφεσθαι, 5εη86 οἵ, 352. 
ἐς τί δόξης, τηδαπὶπρ' οἵ, οὔᾳ. 
ἑστιοῦσθαι, 56π868 οἵ, 1464. 
εὐναία -- εὐνή, 171. 
εὔοχθος, εἰ γγλο]ορσν οἵ, τ160. 
εὐσέβεια, εἴιϊοα] 56η568 οὗ, 1045. 
ἐφάπτεσθαι, ταραπΐηρ οὗ, 1οΡ7. 
ἔχειν νΥ 1 Ῥατίο ΡΙ 6, οτος οἵ, 582, 

615, 736. 
ἔχω μαθοῦσα, 230. 

ἢ, ΔΑἰές τϑὲ ρεβοη οἵ ἱπηρεσγίδθοϊ, 
638. 

ἤδει(ν), Αἰξίς ἔοσιη οὗ 32}ιὰἃ Ῥϑύβοῃ, 
1187. 

ἡμέρα -- “ Ἰἴς,᾽ 720. 
ἧξα (ἀΐσσειν), οἵ τηξηΐα] εβοτί, 

328, 572. 
ἤτοι... ἢ καί, 431. 
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θαυμάζειν, ΒΡΘΟἷ4] 5εη86 οἵ, 263. 
θεήλατος, πιρδηΐηρ Οἱ, 13ού, 1392. 
θιασεύειν, πηθδ πη οὗ, 552. 
θύματα νερτέρων, ἃ ῬεΙΡἨΓΑΒ15, 

1234. 
θυμέλη, 5εη5ε οὗ, 46. 

ι, 611 464 ἴῃ 2ς3υτὰὦ βεύβοῃ ῥ᾽ υγαὶ οἵ 
Ρετίεοϊ, 1622. 

ἱερός, ταϑαηΐηρ οἱ, 81. 

καθαρός, ϑρεοῖαὶ] βθῆβθ οἱ, 470, 

1333. 
καί, τω, 570. 
καί... γε, ἴοτος οὗ, 261. 
καὶ Σ μήν, ἴοτοα οἵ, οϑε, 1257. 
καὶ πῶς ; καὶ τίς ; 293, 218, 958. 
κακόν, ΒΡΘΟΙΔ] 5θη86 οὗ, 1115. 
κάμνειν, ΒρΘοἷαὶ 56η56 οἔ, 276, 5063. 
καταζῆν, ἴοτος οἵ, ρ6. 
κεδνός, τηδδηΐϊηρ οὗ, 1485. 
Ὄχεῶ πέτραι ([π6 Αοτορο! 5). 

930. 
κεχρημένος, ἘΡὶς πι5ε οὗ, 1109. 
κήδειος, τε ηίηρϑ οἔ, 487. 
κορεύεσθαι, ΤΩΘΔΠΪΠΡ᾽ ̓ οἔ, τοϑ4. 
πραίνειν, οὗ οἴδο]68, 464, 570. 
-κρήμναμαι, Ῥετί. Ῥα55. οἵ -κρε- 

μάννυμι, 1618. 
κρηπίς, τηβαῃϊηρ᾽ οὗ, 38, 51ο. 
κῶμος, ΒρΘοἶαὶ βθῆβο οἵ, 1107- 

λάζυσθαι, ἴον λαβεῖν, Τοηῖς ἔοτηι, 
1027, 1266, 1402. 

λείπεσθαι νἱϊῃ σεηϊτνε, ὅϑ8ο. 
λέλημμαι, ἴον εἴλημμαι (ἸΤοπῖο οΥτη). 

ΤΙΎΆ, 
λευκῷ ποδί, ταδβηΐηρ οἵ, 220. 
λόγιος, ταδαπίηρ οὗ, ύο2. 
λόγῳ «ηᾷ ἔργῳ, ᾿ρροξεὰ, 614. 
λοχεύειν, τηραπΐηρ οὗ, 455, 948, 

1458, 1506. 

μά, οτηϊτἰεα ἴῃ δα]αταίίοηβ, 870. 
μαντεύεσθαι, τηξαηΐησε οὗ, 346. 

365. 
μεθῆκα τόξα, τρία» Ποτῖοαὶ, 256. 
μέλλον ἔπος, τηοδηϊηρ οὗ, ΙΟΟ2. 
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μεμηχανημένως, ἃ 51 ΠῚ}18 7 αα- 
νεΓΌ5, 809. 

μέν, ἴῃ ἱητετγοραίίοπβ, 520. 
μὲν οὖν, ἀἰβετιεηΐς βϑεῆβεβ οἵ, 52, 

850, 1518, 
μέν... τε, βε]ιδηςα οἔ, 401. 
μεταπίπτειν, οὗ [οτίτπιπε, 412. 
μή »Ἰῃ ἱπαϊοαεῖνε, ἔογος. οὗ, 1522. 
μωρίαν λαμβάνειν, όοο. 

νοσεῖν, νόσος, 5Βρεοἶαὶ 56η56 οἵ, 320, 

364 579, 620, 755. 
νὺξ ἱερά, ῬγοθΑὈ]6 βεηβε οἵ, 81. 

ξενοῦσθαι (ρΡαβδῖνε), τηδδηΐηρ οἵ, 
820. 

ξόανα, οΥ. Δἰίατβ, 1403. 

ὁ μηδέν (οὐδέν), ὅζο., 504. 
οἷος, σοπδίτιοίίοη οἵ, 799. 
οἷσθ᾽ ὃ δράσον, εχρ᾿ὶαπαῖΐοη οἵ {πε 

ῬὮγαβα, 1029. 
ὄμμα -- “ἴοττη, 1261. 
ὀμφαλός οἵ Ἰ)εἸ]ΡΉΪ, 5, 223, χΧΙΙΪ. 
ὀμφή δηῃὰ αὐδή, ἀἰΞε[πρτΞῃ θά, οοϑ. 
ὅμως, ἴῃ Ρατεϊοῖ Ρία] οἰαιβο, 734. 
ὄνομα θεοῦ, α ῬΕΙΙΡΗΓαΒῖ5, 120. 
ὄνομα κεκλῆσθαι, 75, 1504. 
ὄργανον -- ἔργον, 1ο3ο. 
ὅστις, οαυι5α], 8132. 
-- σεπεῖς ἴοσος οὗ, 1317. 
-- ϑρεοϊῆςο ἴοτοα οἵ, 1οἵ1. 
ὅταν τε ξιερὲ δ,ηειενε, 1021. 
-- ἴῃ οδιι58] 5εηβ6, 744. 
ὅτου -- “ νΠοτοίοτο, 1260. 
οὔ πω, ϑΞρεοΐαὶ] οτος οἵ, 5.6, 1278. 

Παιάν, {{Π6 οὗ ΑΡΟ]]ο, 125. 
παιδεύεσθαι, ὅτο., 953, Τοϑ4. 
παμπήσια, τηδαπίηρ ἀηἃ ἀετίναίίοπ 

οἵ, 675, 1305. 
παναμέριος, τιρδηΐηρ Οἵ, 122. 
᾿παρά (ἴῃ παρ᾽ ὀλίγον, ὅις.), 1514. 
παραβλέπειν, τηδαηΐηρ οὗ, 624. 
παρασπίζειν (παρασπιστής), 1528. 
παραυλίζειν, τηδαηΐηρ οὗ, 493. 
παρεῖναι (παρίημι), ἰπίταπϑἰεῖνο. 742. 
παρρησία, εἰ Αἴδεηβ, 672, χν]!. 

πείθειν, 2 ΔΟΥ. οἵ, γΑΤΕΙν πϑεά, 840. 
πέπᾶμαι, ὅζο., ἰηϑίαποεβ οἵ, 675. 
περιφερὴς στίβος, 743. 
πόθεν; τε “ΜὙὩΥ ᾽ 1346. 
ποῖος, ΘΟἸ]Ο΄τιἴ4] τι56 οἵ, 932, 1204. 
πότ᾽ ἄρα, ἴοτος οἵ, 563. 
ποῦ; -- εῃηρΠαίίς ποραίίοη, 528. 
πρό (ἴῃ προθύειν), ἴοτοε οἵ, ϑ8οξ. 
πρόγονος -- )»͵ίφηργ,15, 1320. 
πρόθυμα πράσσειν, 1173. 
προξενεῖν, ἴῃ ΘΘΠΕΓΑΙ 56 η56, 335. 
πρόξενοι, αἱ 1)ε]ρἢϊ, 333, 51. 
πρός, ἸΏ ἀροιιδαῖίνα, 308, 1511. 
προσείπειν, προσεννέπειν -- " 5ΑΥ̓͂ 

ἴαταννε]],᾽ 665, 1613. 
προστρόπαιος, τηθαηϊηρ οὗ, 126ο. 
προφῆτις, τηθδηΐηρ' Οἵ, 2321. 
πτέρον τε “αὐιρτιγν,᾽ 3277. 

ῥόπτρον, 1] πιδίγαϊίοη οἵ, 1612. 
ῥυσιάζειν, 523; ῥυσιάζεσθαι, 1406. 

σαίνειν, ταβαῃΐηρ οἵ, 685. 
σκότιος τε “ βεοτεῖ,᾽ 86ο. 
στάθμη βίου, τηφαπίπρ' οἵ, 1514. 
στρέφειν, τταῃδἰτἶγα ΟΥ̓ ἰπγαπβιἶνα, 

1154. 
συγκυρεῖν, τηδαηΐηρ᾽ οὗἉ, 1447. 
συμβολαῖα, 56 η86 Οἵ, 411. 
συμφέρεσθαι (τάδε), 604. 
συμφορά, ἴῃ ὨξαΐγΑ] 56η86, 536, 

687. 
σχῆμα, τηραηΐηρ' ἀηα εἰν πο] ον οἔ, 

238. 

τἄρα (τοι ἄρα) ἴοτοε οἵ, 337. 
τε... τε, ἀἸδ)υποῖίνε, 852. 
τε. ος καί, βεχιιαπος οὗ, 257. 
τί γάρ; ταδαηΐηρ οὗἁ, 212, 071. 
τί δαί ; φοἸ]οαυία!, 275. 
τί λέξεις ; ἴΙογο 6 οἵ, 1112. 
τί πάσχει; ἃ ῬἴΓαβ6, 437, 1385. 
τί χρῆμα; 255. 
τις ταὸ ἱπηροτίδηΐϊ ρϑβοῃ, βού. 
τίς γάρ; ἴοτος οὗ, 954. 
τὸ νέον -- νεότης, 545. 
τὸ σόν, τοὐμόν, ὅτο., ἴοτος οἵ, 247. 

742, 780, 1200, 1462. 
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τοῦτ᾽ ἐκεῖνο, ἃ ῬὮγαΒΘ, 554. 
τροφεῖα -- τροφή, 1403. 
τρόφιμος, ἰταῃϑτἶνο, 225; ἱπίγδηϑβὶ- 

{νε, 684. 
τύπτειν, ἴδη586 [οτιθ οὗ, ἴῃ 186, 

"67 
107. 

ὑγρὸς αἰθήρ, γ7ού. 
ὑπαγκάλισμα, τηδαηΐηρ οἵ, 1327. 
ὑπερβάλλειν νΥ»ΣἹ 1 σοηϊτνο, 1321, 
ὑπερδραμεῖν, ὑπερβῆναι, 86 η856. οἵ, 

973) 1338. 
ὑπερτελής, τιδαπίηρ' οἵ, 1540. 
ὑπό, ἢ σοηϊεῖνα, ἀδποίίηρ' πηοίΐοῃ, 

1238. 
ὑπὸ συρίγγων, ὅτο., 409, 1332, 

1474. 

φαίημεν, ἀητιϑιια] ἔόστη, 942. 
φαῦλος, ΟρΡροΒεά ἴο χρηστός, 834. 
φαύλως, τηξαηΐηρ οἵ, 1546. 

φεῦ, ἴοτος οὗὅἁ, 1312, 1516. 
φόνος -- αἷμα, ΤΟΙῚ. 

χάριν πράσσειν, 36, 806, 
χθόνιος, τηραπίηρβ οὗ, 1054. 
χορεύεσθαι, χορεύειν, ὅτο., 403, 

το7ο. 
χρηστήριον πίπτειν, 410. 
χρηστός, ΟΡ ΡοΞβΕεά ἴο φαῦλος, 834. 
χρίμπτειν, σοηδίγαοίοη5. οἵ, δύ, 

15ῆ. 
χρυσανταυγής, ταραπίηρ οἱ, 800. 

ὧδε, Ἰοοα] 56η56 οὗ, 208. 
ὠδίς -- τέκνον, 45, 1487. 
᾿Ωρίων, νΥἱ 1 ὁ 5ΒΒοτῖ, 1153. 
ὧς, Ῥγοροβίοπα], 6οϑ. 
-- ψ ἢ ρῬαυιοῖρ]ςο, οὔ. 
ὡς δή, ἴοτος οὗ, 1182. 
ὡς ἡμῖν, ὅζο., ἴοτορ οἵ, 1510. 
ὡς τί; ΕΠ ρτῖοΔ], 525. 

ΤΗΕΒ ἘΝῸ 
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